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№ з/п Заходи Відповідальні Примітка 

Вересень (19.09.2019 р.) 

1.  Інтерактивні форми організації 

освітнього процесу у межах фахової 

спрямованості випускових кафедр 

факультету 

Голова комісії – проф. 

Рашидов С. Ф. 

 

2.  Про організацію навчально-пізнавальної 

та науково-освітньої діяльності 

аспірантів 

Завідувач кафедри 

загальної педагогіки, 

дошкільної, початкової 

та спеціальної освіти 

доц. Іванова Д. Г. 

 

3.  Про ініціативи органів студентського 

самоврядування факультету щодо 

волонтерства 

Голова студради 

факультету Нягу В. 

 

4.  Поточні справи   

Жовтень (17.10.2019 р.) 

1.  Професійне становлення фахівця: роль 

мережі ознайомчо-виробничої практики 

Голова комісії  

доц. Звєкова В. К. 

 

2.  Спрямування випусковими кафедрами 

індивідуальних наукових проектів 

магістрантів 

Завідувач кафедри 

загальної педагогіки, 

дошкільної, початкової 

та спеціальної освіти 

доц. Іванова Д. Г.; 

завідувач кафедри 

соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та 

фізичної культури доц. 

Фурдуй С. Б. 

 

3.  Про організацію профорієнтаційної 

роботи на кафедрах 

Керівники кафедральних 

груп аналізу 

 

4.  Поточні справи   

Листопад (20.11.2019 р.) 

1.  Студентське самоврядування: 

конструктивність впливу на становлення 

Голова комісії  

доц. Ярчук Г. В. 

 



громадянської компетентності 

2.  Про підготовку студентів для участі у 

фахових олімпіадах та конкурсах 

Завідуючі випускових 

кафедр 

 

3.  Про результативність індивідуально-

виховної роботи в академічних групах 

першокурсників 

Наставники 

студентських 

академічних груп, 

т’ютери 

 

4.  Поточні справи   

Грудень (19.12.2019 р.) 

1.  Шляхи вдосконалення дослідницької 

інфраструктури факультету 

Голова комісії  

доц.Боднар Н. М. 

 

2.  Про стан трудової дисципліни студентів 

(за результатами перевірки журналів 

академічних груп) 

Заступник декана 

факультету  

доц. Граматик Н. В. 

 

3.  Про виконання рішень, ухвалених  

вченою радою факультету 

Декан факультету 

проф. Кічук Н. В. 

 

4.  Поточні справи   

Січень (23.01.2020 р.) 

1.  Студентоцентровані форми навчання: 

порівняльна ефективність  

Голова комісії  

д.п.н. Лесіна Т. М. 

 

2.  Про хід заліково-екзаменаційної сесії 

студентів-заочників 

Методист заочного 

відділення факультету 

Глиба Г. Ф. 

 

3.  Про перспективність ідеї введення 

електронних журналів обліку навчальних 

досягнень студентів 

Заступник декана 

факультету  

доц. Граматик Н. В. 

 

4.  Поточні справи   

Лютий (20.02.2020 р.) 

1.  Стан виконання заходів, присвячених 80-

річчю ІДГУ 

Голова комісії  

декан факультету  

проф. Кічук Н. В. 

 

2.  Результати заліково-екзаменаційної сесії: 

актуалізація дистанційних форм освіти 

Голова факультетської 

комісії з якості освіти  

к.п.н. Сич Ю. І. 

 



3.  Про хід підготовки до акредитації 

освітньої програми 017 Фізична культура 

і спорт: тренерсько-викладацька 

діяльність; рівень вищої освіти - бакалавр 

Гарант освітньої 

програми 

 

4.  Поточні справи   

Березень (19.03.2020 р.) 

1.  Шляхи сприяння академічної 

доброчесності суб’єктів освітнього 

процесу 

Заступник декана 

факультету  

доц. Граматик Н. В. 

 

2.  Про проведення другого етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

педагогіки для студентів закладів вищої 

освіти не педагогічного профілю 

Координатор олімпіади  

3.  Про хід підготовки до акредитації 

науково-освітньої програми «Освітні 

педагогічні науки» (спеціальність  011 

Освітні педагогічні науки; рівень вищої 

освіти – освітньо-науковоий) 

Гарант освітньо-наукової 

програми 

 

4.  Поточні справи   

Квітень (16.04.2020 р.) 

1.  Якість навчальних досягнень  та шляхи 

підвищення пізнавальної самостійності 

студентів-заочників 

Голова комісії доц. 

Пенькова С. Д. 

 

2.  Підготовленість студентів до участі у 

підсумковій науковій конференції, 

присвяченій  Дню науки 

Завідувачі випускових 

кафедр факультету 

 

3.  Про комплектування екзаменаційних 

комісій щодо атестації здобувачів вищої 

освіти ОС «бакалавр» 

Заступник декана 

факультету  

доц. Граматик Н. В. 

 

4.  Поточні справи   

Травень (21.05.2020 р.) 

1.  Запровадження педагогічних інновацій в 

межах діяльності випускових кафедр  

Голова комісії  

проф. Богданець-

Білоскаленко Н. І. 

 



 Про врахування кафедрами факультету 

«Положення про планування й облік 

навантаження науково-педагогічних 

працівників в ІДГУ» (2019 р.) 

Декан педагогічного 

факультету  

проф. Кічук Н. В. 

 

1.  Про виконання рішень, ухвалених  

вченою радою факультету 

Учений секретар вченої 

ради факультету 

 

2.  Поточні справи   

Червень (18.06.2020 р.) 

1.  Проектна діяльність кафедр факультету: 

шляхи оптимізації 

Голова комісії  

проф. Біла О. О. 

 

2.  Звіт педагогічного факультету про 

організаційну, науково-методичну та 

виховну роботу у 2019-2020 н. р. 

Декан педагогічного 

факультету  

проф. Кічук Н. В. 

 

3.  Аналітична робота ради с якості вищої 

освіти на факультеті: стан, проблеми 

Голова ради з якості 

вищої освіти факультету 

к.п.н. Сич Ю. І. 

 

4.  Поточні справи   

 

 

Голова      проф. Кічук Н. В. 

 

      Секретар            Бріцкан Т. Г. 


