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Вересень
1.

Обговорення і затвердження плану роботи факультету на 2020-2021

н.р.
Доповідач: декан факультету
2.

Обговорення і затвердження планів роботи випускових кафедр на 2020-

2021 н.р. (інформація завідувачів випускових кафедр).
Доповідач: завідувачі випускових кафедр
3.

Про переведення студентів на індивідуальний план навчання впродовж

першого семестру (інформація заступника декана факультету).
Доповідач: заступник декана факультету
Поточні справи:
-

Про наукову активність студентів ІІ року навчання в магістратурі

(інформація гарантів спеціальностей);
-

Про

затвердження

голови

комісії

факультету

з

академічної

доброчесності;
-

Про внесення коректив у тематику кваліфікаційних робіт студентів-

випускників.
Жовтень
1.

Дієвість

системи

практики

студентів

факультету

у

контексті

компетентнісного підходу.
Доповідач: проф. Богданець-Білоскаленко Н.І.
2.

Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освітньої

діяльності та якості вищої освіти.
Доповідач: в.о. доц. Сич Ю.І.
Поточні справи.
Листопад
1.

Інтерактивний характер освітнього процесу – імператив якісної

підготовки здобувачів вищої освіти.
Доповідач: проф. Біла О.О.
2.

Шляхи вдосконалення дослідницької культури здобувачів вищої освіти

факультету.
Доповідач: викл. Бріцкан Т.Г.

Поточні справи.
Грудень
1.

Інтерактивні форми організації освітнього процесу на заочному

відділені у межах фахової спрямованості випускових кафедр факультету.
Доповідач: проф. Рашидов С.Ф.
2.

Про виконання прийнятих рішень вченою радою факультету.

Доповідач: декан факультету.
3.

Про підготовку до заліково-екзаменаційної сесії здобувачів вищої

освіти.
Доповідач: проф. Кічук Н.В. – голова
Поточні справи.
Січень
1.

Про результати роботи акредитаційної комісії (ОС «магістр») та

невідкладні заходи з підготовки до акредитації освітніх програм (ОС
«молодший бакалавр»).
Доповідач: доц. Іванова Д.Г.
2.

Виконання кодексу академічної доброчесності субєктів освітнього

процесу на педагогічному факультеті.
Доповідач: доц. Граматик Н.В.
Поточні справи.
Лютий
1.

Про стан та результативність проведеної профорієнтаційної роботи на

факультету.
Доповідач: викл. Маніта В.О.
2.

Про організацію самопідготовки студентів: методичний потенціал

кафедр факультету.
Доповідач: в.о. доц. Мондич О.В.
Поточні справи.
Березень
1.

Дистанційна освіта на факультеті: результативність видів і форм.

Доповідач: доц. Звєкова В.К.

2.

Здоров’язбережувальне дозвілля студентства та шляхи поліпшення

якості.
Доповідач: доц. Ярчук Г.В.
Поточні справи.
Квітень
1.

Участь факультетських кафедр у проектній діяльності: реалії і

перспективи.
Доповідач: проф. Гуменникова Т.Р.
2.

Результативність профорієнтаційної діяльності випускових кафедр

факультету.
Доповідач: в.о. доц. Лунгу Л.В.
Поточні справи.
Травень
1.

Творчі звязки кафедр факультету із підрозділами інших закладів вищої

освіти та шляхи їх зміцнення.
Доповідач: проф. Князян М.О.
2.

Роль

фахових

кабінетів

кафедри

у

формуванні

професійної

компетентності здобувачів вищої освіти. Комісія:
Доповідач: аспір. Сираєва І.
Поточні справи.
Червень
1.

Результативність

наукового

доробку

професорсько-викладацького

складу факультету (у порівнянні з матеріалами рейтингу кафедр ІДГУ 20192020 рр.).
Доповідач: декан факультету.
2.

Про виконання прийнятих вченою радою рішень.

Доповідач: секретар вченої ради факультету.
Поточні справи.

