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Ізмаїл – 2022 

 



№ 

з/п 

Планові заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Про стан готовності факультетів ІДГУ до 

2022-2023 н. р.  

серпень 

2022 

ректор 

2. Затвердження плану роботи вченої ради 

університету на 2022-2023 н. р. 

серпень 

2022 

секретар 

ученої ради 

3. Затвердження плану роботи ректорату 

університету на 2022-2023 н. р. 

серпень 

2022 

секретар  

вченої ради 

4. Про стан забезпечення життєдіяльності 

університету, створення безпечних умов 

праці, навчання та проживання в 

гуртожитках для учасників освітнього 

процесу в умовах воєнного стану 

серпень 

2022 

начальник 

експлуатаційно-

технічного 

відділу 

5. Про результати роботи рад з якості вищої 

освіти факультетів: стан, проблеми, 

перспективи  

вересень 

2022 

комісія  

з вивчення 

питання 

6. Національно-патріотичне виховання 

здобувачів вищої освіти в ІДГУ в 

контексті Концепції виховання 

учнівської молоді в Україні 

вересень 

2022 

комісія  

з вивчення 

питання 

7. Затвердження переліків дисциплін  

(за вільним вибором студента ОС 

«магістр») на 2022-2023 н. р. 

вересень 

2022 

начальник 

навчально-

методичного відділу 

8. Про підсумки акредитації освітніх 

програм  у 2021-2022 н. р. і хід 

підготовки акредитаційних справ на 

2022-2023 н. р. 

жовтень 

2022 

уповноважений з 

питань  ліцензування  

та акредитації 

9. Про результати вступної кампанії в ІДГУ 

та шляхи оптимізації профорієнтаційної 

роботи кафедр у 2022-2023 н. р. 

жовтень 

2022 

відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

10. Про результати діяльності студентських 

рад факультетів у 2021-2022 н. р. і 

перспективні шляхи розвитку 

студентського самоврядування в ІДГУ 

жовтень 

2022 

голова студентської 

ради, керівник 

студентської служби 

11. Про форми та результати підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних 

працівників університету: стан, 

перспективи  

листопад 

2022 

комісія  

з вивчення 

питання 

12. Про результати моніторингу 

працевлаштування випускників ІДГУ та 

шляхи вдосконалення зв’язків зі 

стейкхолдерами освітньо-професійних 

програм  

листопад 

2022 

декани  
 

13. Про розвиток культури волонтерства, 

лідерства та корпоративності в 

Ізмаїльській університетській громаді 

грудень 

2022 

начальник  

відділу кадрів 

 



14. Інноваційні форми і методи 

дистанційного навчання в ІДГУ: 

результативність, проблемні питання, 

шляхи розв’язання 

грудень 

2022 

комісія  

з вивчення 

питання 

15. Про функціонування та вдосконалення 

системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в ІДГУ 

грудень 

2022 

голова ради  з 

якості вищої освіти   

16. Затвердження Правил прийому до ІДГУ 

на 2023 р. 

грудень 

2022 

відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

17. Затвердження освітніх програм на 

2023-2024 н. р. 

грудень 

2022 

начальник 

навчально-

методичного відділу 

18. Звіт ректора про діяльність університету 

у 2022 р. 

грудень 

2022 

ректор 

19. Про виконання рішень вченої ради 

університету за І семестр 2022-2023 н. р. 

січень 

2023 

секретар 

вченої ради  

20. Про результати наукової роботи 

університету в 2022 р. та основні 

завдання щодо її активізації в 2023 р. 

січень 

2023 

директор Центру 

науки, інновацій та 

міжнародного 

співробітництва 

21. Затвердження звіту про фінансову 

діяльність університету за 2022 р. та 

обговорення кошторису ІДГУ на 2023 р. 

січень 

2023 

головний бухгалтер 

22. Затвердження переліків дисциплін (за 

вільним вибором студента ОС 

«бакалавр») на 2023-2024 н. р. 

січень 

2023 

начальник 

навчально-

методичного відділу 

23. Про роль ІДГУ у забезпеченні розвитку 

української мови та популяризації 

проукраїнських проєктів у регіоні 

лютий 

2023 

завідувач кафедри 

української мови і 

літератури 

24. Про хід реалізації Стратегії розвитку 

факультету управління, адміністрування 

та інформаційної діяльності 

лютий 

2023 

декан ФУАІД 

25. Про результати атестації аспірантів і 

докторантів та аналіз роботи разових 

спеціалізованих рад із захисту 

дисертацій здобувачами ОС «доктор 

філософії» в ІДГУ 

лютий 

2023 

відповідальний 

секретар 

разових 

спеціалізованих рад  

26. Про хід упровадження Стратегії 

інтернаціоналізації та міжнародної 

академічної мобільності в ІДГУ  

лютий 

2023 

директор Центру 

науки, інновацій та 

міжнародного 

співробітництва 

27. Про хід реалізації Стратегії розвитку 

факультету іноземних мов 

березень 

2023 

декан ФІМ 

28. Про організацію та результативність 

навчальної та виробничої практик на 

квітень 

2023 

завідувач навчально-

виробничої та 



факультетах університету педагогічної практик 

29. Роль університету як єдиного освітньо-

наукового центру у забезпеченні сталого 

розвитку Української Бессарабії 

березень 

2023 

ректор  

29. Про організацію та результативність 

виховної роботи університету  

березень 

2023 

комісія 

з вивчення питання 

30. Активізація внутрішньої та зовнішньої 

мобільності: стан і перспективи 

діяльності щодо посилення професійних 

зв’язків кафедр ІДГУ з профільними 

кафедрами інших закладів вищої освіти 

квітень 

2023 

керівник відповідної 

комісії 

31. Звіт про результати роботи та 

перспективи розвитку центрів при ІДГУ 

квітень 

2023 

керівники 

центрів (при ІДГУ) 

32. Про хід реалізації Стратегії розвитку  

педагогічного факультету 

квітень 

2023 

декан педагогічного 

факультету 

33. Про підсумки науково-дослідної роботи 

студентів і діяльність наукових гуртків 

та проблемних груп у 2022-2023 н. р. 

травень 

2023 

комісія 

з вивчення 

питання 

34. Про готовність університету до вступної 

кампанії 2023 р.  

травень 

2023 

відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

35. Затвердження освітніх програм  

на 2023-2024 н. р. 

травень 

2023 

декани, начальник 

навчально-

методичного відділу  

36. Затвердження навчальних планів на 

2023-2024 н. р.  

червень 

2023 

декани, начальник 

навчально-

методичного відділу  

37. Про результати моніторингу виконання 

науково-дослідних тем  і проєктів, 

ініційованих кафедрами університету 

червень 

2023 

комісія 

з вивчення 

питання 

38. Про результативність роботи бібліотеки 

університету 

червень 

2023 

завідувач бібліотеки  

39. Про результати акредитації освітніх 

програм університету у 2022-2023 н. р. і 

завдання на 2023-2024 н. р.  

червень 

2023 

уповноважений з 

питань ліцензування 

та акредитації 

40. Про рекомендацію здобувачів освіти на 

отримання академічних та іменних 

стипендій за ІІ семестр 2022-2023 н. р. 

червень 

2023 

декани, начальник 

навчально-

методичного відділу 

41. Стратегія розвитку ІДГУ: стан реалізації, 

проблеми, перспективи 

червень 

2023 

ректор 

42. Про виконання рішень ученої ради 

університету за ІІ семестр 2022-2023 н. р. 

червень 

2023 

секретар вченої ради 

 

 


