
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

Обговорено і затверджено вченою 

радою педагогічного факультету ІДГУ 

(протокол № 1 від 30.08.2019 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи 

педагогічного факультету  

Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 

на 2019-2020 н. р. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл – 2019 



І. Заходи, спрямовані на виконання розробленої стратегії 

розвитку факультету (2015-2020 рр.) 

 

1. Успішно реалізувати передбачені заходи щодо святкування 80-річчя 

ІДГУ.  

Відповідальні: декан факультету, проф. Кічук Н.В., голова профспілки 

факультету, доц. Звєкова В.К.  

Термін виконання: упродовж навчального року. 

2. Суттєво та невідкладно розв’язати на кафедрах проблемні питання, 

пов’язані з роботою над міжнародними проектами та підготовкою 

студентів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах і 

конкурсах наукової та прикладної творчості.  

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр.  

Термін виконання: упродовж навчального року. 

3. Організувати конкурсний відбір здобувачів-іноземців до навчання в 

аспірантурі за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки (музичне 

мистецтво)».  

Відповідальні: доц. Іванова Д.Г., доц. Сироткіна Ж.Є. 

Термін виконання: до 01.10.2019 р.  

4. Зміцнюючи імідж факультету, як структурного підрозділу ІДГУ, 

спрямувати зусилля професорсько-викладацького корпусу на 

підвищення публікаційної активності.  

Відповідальні: всі викладачі та аспіранти факультету.  

Термін виконання: упродовж усього періоду. 

5. Більш наполегливо практикувати студентоцентровані та інтерактивні 

форми громадянського виховання студентства.   

Відповідальні: проф. Рашидов С.Ф., наставники студентських академічних 

груп.  

Термін виконання: упродовж усього періоду. 

 



ІІ. Робота, спрямована на формування контингенту студентів і 

розширення спектру спеціальностей та освітніх програм, за 

якими надаються освітні послуги 

 

1. Поновити склад факультетської групи з профорієнтації та 

вдосконалювати форми особистісно-центрованого впливу на різновид 

аудиторії потенційних абітурієнтів факультету. Спланувати систему 

практико-орієнтованих заходів.  

Відповідальні: керівник групи з профорієнтації, доц. Звєкова В.К.  

Термін виконання: до 10.09.2019 р. 

2. Випусковим кафедрам факультету здійснити акредитацію 

заявлених спеціальностей. Зобов’язати кафедру музичного і образотворчого 

мистецтв та секцію фізичної культури і спорту кафедри соціальної роботи та 

фізичного виховання проліцензувати ОС «магістр».  

Відповідальні: доц. Сироткіна Ж.Є., доц. Ярчук Г.В.  

Термін виконання: до 01.01.2020 р. 

3. Поновити склад групи аналізу та підвищити результативність 

моніторингової роботи на всіх рівнях діяльності суб’єктів освітнього процесу 

на факультеті.   

Відповідальні: проф. Біла О.О.  

Термін виконання: упродовж усього періоду. 

4. Систематизувати організаційно-методичні ресурси факультету у 

зв’язку із оптимізацією освітнього процесу за ОС «молодший бакалавр». 

Відповідальні: декан факультету  

Термін виконання: до 01.10.19 р. 

 



ІІІ. Ключові питання засідань вченої ради педагогічного 

факультету 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальні  Примітка  

1. р

о 

 

Інтерактивні форми організації 

освітнього процесу у межах 

фахової спрямованості 

випускових кафедр факультету  

19.09.2019 р. голова комісії – 

проф. Рашидов С.Ф. 

 

2.  Професійне становлення фахівця: 

роль мережі ознайомчо-

виробничої практики  

17.10. 2019 р. голова комісії –  

доц. Звєкова В.К. 

 

3.  Студентське самоврядування: 

конструктивність впливу на 

становлення громадянської 

компетентності  

20.11.2019 р. голова комісії –  

доц. Ярчук Г.В. 

 

4.  Шляхи вдосконалення 

дослідницької інфраструктури 

факультету  

19.12.2019 р. голова комісії –  

доц. Боднар Н.М. 

 

5.  Студентоцентровані форми 

навчання: порівняльна 

ефективність 

23.01.2020 р. голова комісії – 

д.п.н. Лєсіна Т.М. 

 

6.  Стан виконання заходів, 

присвячених 80-річчю ІДГУ 

20.02.2020 р. голова комісії -  

декан факультету 

 

7.  Шляхи сприяння академічної 

доброчесності суб’єктів 

освітнього процесу  

19.03.2020 р. заступник декана 

факультету 

 

8.  Якість навчальних досягнень 

студентів – заочників та шляхи 

підвищення 

16.04.2020 р. голова комісії –  

доц. Пенькова С.Д. 

 

9.  Запровадження педагогічних 

інновацій в межах діяльності 

випускових кафедр 

21.05.2020 р. голова комісії – 

проф. Богданець- 

Білоскаленко Н.І 

 

10.  Проектна діяльність кафедр 

факультету: шляхи оптимізації 

18.06.2020 р. голова комісії – 

проф. Біла О.О. 

 

 

 

Голова               проф. Кічук Н.В. 

 

Секретар  

 Бріцкан Т.Г. 


