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Ізмаїл – 2022 

 



 

 

№ 

з/п 

Планові заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Про особливості початку 2022-2023 н. р. 

в умовах воєнного стану 

вересень 

2022 

керівники 

структурних 

підрозділів 

2. Про стан адаптаційних заходів для 

студентів І курсу 

вересень 

2022 

декани 

3. Про ліквідацію академічної 

заборгованості здобувачів вищої освіти 

вересень 

2022 

декани 

4. Про переведення здобувачів вищої освіти 

на індивідуальний графік навчання 

вересень 

2022 

декани 

5. Про хід ліцензування спеціальностей та 

акредитацію освітньо-професійних 

програм ОС «магістр» в університеті 

жовтень 

2022 

уповноважений з 

питань ліцензування 

та акредитації 

6. Про підсумки вступної кампанії 2022-

2023 н. р. і стан укладання договорів зі 

здобувачами вищої освіти  

жовтень 

2022 

відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

7. Кадрове забезпечення освітньої 

діяльності спеціальностей / освітніх / 

сертифікованих програм університету 

відповідно до чинних ліцензійних умов 

жовтень 

2022 

уповноважений з 

питань ліцензування 

та акредитації 

8. Про готовність до опалювального сезону, 

роботу університету в зимовий період 

жовтень 

2022 

начальник 

експлуатаційно-

технічного відділу 

9. Про роботу зі здобувачами вищої освіти, 

які мають соціальні пільги та ООП 

листопад  

2022 

декани 

10. Про стан дотримання академічної 

доброчесності в університеті 

листопад  

2022 

уповноважений з 

питань академічної 

доброчесності 

11. Обговорення Правил прийому до ІДГУ 

на 2023 р. 

листопад  

2022 

відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

12. Про підсумки перевірки соціально-

побутових умов проживання в 

студентських гуртожитках 

листопад  

2022 

керівник 

студентської служби 

13. Про рейтинг університету й основні 

завдання щодо його покращення  

грудень 

2022 

ректор 

14. Про стан внутрішньої системи        

забезпечення якості вищої освіти в 

університеті 

грудень 

2022 

начальник 

навчально-

методичного відділу 

15. Про результати зимової заліково-

екзаменаційної сесії (денна форма 

навчання), підготовку до зимової 

заліково-екзаменаційної сесії здобувачів 

грудень 

2022 

 

декани 



вищої освіти (заочна форма навчання) та 

хід державної атестації магістрів ІІ р. н. 

16. Затвердження графіка щорічних 

відпусток 

грудень 

2022 

начальник відділу 

кадрів 

17. Про організацію освітнього процесу  

в  ІІ семестрі 2022-2023 н. р. 

січень 

2023 

декани 

18. Про виконання навчального 

навантаження викладачів  

за І семестр 2022-2023 н. р. 

січень 

2023 

начальник 

навчально-

методичного відділу 

19. Про результати  

навчальної та виробничих практик 

здобувачів вищої освіти університету 

в І семестрі 2022-2023 н. р. 

лютий 

2023 

завідувач навчально-

виробничої та 

педагогічної практик 

20. Про хід акредитації освітньо-професійних 

програм ОС «бакалавр», «магістр» та 

результативність підготовки здобувачів  

ОС «доктор філософії» в ІДГУ 

лютий 

2023 

уповноважений з 

питань ліцензування 

та акредитації 

21. Про підготовку навчальних і робочих 

навчальних планів для здійснення набору 

здобувачів вищої освіти на 2023-2024 н.р. 

березень 

2023 

декани 

22. Обговорення кандидатур голів 

підсумкової атестації здобувачів вищої 

освіти 

березень 

2023 

декани 

24. Про хід заліково-екзаменаційної сесії на 

IV курсі денної та заочної форм навчання 

квітень 

2023 

декани 

25. Готовність кафедр до підсумкової 

атестації та перевідних іспитів здобувачів 

вищої освіти ОС «бакалавр» 

квітень 

2023 

декани 

26. Про підготовку до літньої заліково-

екзаменаційної сесії на денній і заочній 

формах навчання 

травень 

2023 

декани 

27. Затвердження попереднього контингенту  

здобувачів вищої освіти. Про готовність 

приймальної комісії до роботи з 

абітурієнтами 

травень 

2023 

відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

28. Звіти голів ЕК за результатами 

підсумкової атестації  

здобувачів вищої освіти університету 

червень 

2023 

голови 

екзаменаційних 

комісій 

29. Про виконання рішень ректорату та 

доручень ректора за 2022-2023 н. р. 

червень 

2023 

секретар ректорату 

 


