Обговорено і затверджено
на вченій раді
педагогічного факультету
(протокол № 1 від 22.09.2020 р.)

План організаційно-методичної, наукової та
виховної роботи педагогічного факультету
на 2020-2021 н.р.

Ізмаїл – 2020

№

Планові заходи

Термін

з/п

Відповідальні

виконання
Ключові заходи, спрямовані на реалізацію стратегії діяльності факультету:
організаційно-методичний напрямок

1.

Організувати

діяльність

Ради

якості упродовж усього

освітнього процесу на факультеті, врахувавши

періоду

декан
факультету

пріоритети якості освітніх послуг здобувачам
вищої освіти (ОС «молодший бакалавр»,
«бакалавр», «магістр», «доктор філософії»).

2.

Організувати діяльність випускових кафедр, вересень 2020 р.
спрямовану

на

методичний

супровід

декан
факультету

компонентів освітніх програм, реалізацію
студентоцентровного навчання, вироблення і
втілення індивідуальної траєкторії навчальнопізнавальної та квазіпрофесійної діяльності
студентів

із

урахуванням

максимально
ресурсів

повним
формальної,

інформальної та неформальної освіти.

3.

Сприяти якісній і повноцінній реалізації упродовж усього
політики центру академічної доброчесності

періоду

ІДГУ щодо академічної доброчесності у

заступник
декана
факультету

спільноті здобувачів та викладачів.

4.

Організувати
самооцінювання
врахувавши

підготовку

і

освітніх
найновітніші

здійснення жовтень 2020 р.,
програм,
вимоги

Національного агенства із забезпечення якості

січень 2021 р.

голова вченої
ради факультету

вітчизняної вищої освіти, обговорити звіт
(відомості)

про

самооцінювання

освітніх

програм з трьох освітніх рівнів («молодший
бакалавр»,

«магістр

дошкільної

освіти»,

«магістр початкової освіти» на засіданнях
вченої ради педагогічного факультету.
5.

Організувати роботу комісій з комплексної упродовж усього
підготовки базових питань, які винесено на
обговорення

на

засіданнях

вченої

періоду

ради

Оптимізувати
викладачів,

видавничу
спрямовану

на

діяльність
публікування

ради
факультету,

факультету та факультетської Ради якості.

6.

голова вченої

вчений секретар
згідно плану

завідувачі

підрозділів

випускових

методичного продукту та його презентацію у

кафедр - члени

репозитарії загальновузівської бібліотеки й у

вченої ради

методичному фонді кафедр.

факультету

Ключові заходи, спрямовані на реалізацію стратегії діяльності факультету:
напрямок наукового її сегменту
1.

Спрямувати наукову спільноту факультету на

вересень-

активну участь у наукових заходах (випуск листопад 2020 р.

декан
факультету

довідника науковців ІДГУ, проведення IV
Дунайських читань, підготовка колективної
монографії), присвячених 80-річчю ІДГУ.

2.

Створити умови для успішного захисту двох

протягом

декан

кандидатських дисертацій (Перегняк І.В.,

навчального

факультету

Поліхроніді А.Г.), вченого звання професора

року

(Богданець-Білоскаленко Н.І.), вченого звання
доцента (Сич Ю.І., Лунгу Л.В., Холостенко
Ю.І.).

3.

Ініціювати

надання

аспірантці,

яка

іменної

набула

стипендії

найвищі

до 01.11.2020 р.

наукові

декан
факультету,

досягнення серед здобувачів ОС «доктор

завідувач

філософії» в ІДГУ.

кафедри
дошкільної та
початкової
освіти

4.

Періодично

на

впродовж

декан

факультету та випускових кафедрах поточні

навчального

факультету,

наукові досягнення здобувачів ОС «бакалавр»

року

завідувачі

(проблемні
«магістр»

засіданнях

групи,

наукові

(наукові

кваліфікаційних
філософії»

вченої

гуртки),

публікації,

робіт),

(своєчасне

ради

ОС

кафедр

виконання

ОС

«доктор

виконання

планів

роботи аспірантів).
Ключові заходи, спрямовані на реалізацію стратегії розвитку факультету:
вдосконалення виховної роботи зі студентами як її сегменту.
1.

Спрямувати

діяльність

самоврядування

на

студентського

імператив

професійного

зростання

стимулювання

набуття

якісного

студентів
ними

через

впродовж

підрозділи

навчального

факультету

року

професійної

ідентичності.

2.

Модернізувати

діяльність

кураторів-

до 01.10.2020 р.

наставників студентських академічних груп;

декан
факультету

визначити тьютора здобувачів ОС «магістр».

3.

Надавати

практико-орієнтовну

студентському

активу

проблематики
здоров’язбережувальної,

у

допомогу

впродовж

керівники

розвязанні

навчального

підрозділів

збагачення

року

факультету

духовнозбагачувальної

складових

дозвілля

студентства.

4.

Активізувати культурне дозвілля студентів

впродовж

заступник

через ініціювання їх участі у гуртковій

навчального

декана

року

факультету

діяльності,

спортивних

профорієнтаційній

роботі

секцій,

та

благодійних

акціях; відобразити цей аспект на сайті ІДГУ
та

в

процесі

визначення

академічного

рейтингу здобувачів вищої освіти.

5.

Ініціювати проведення тематичних заходів, впродовж усього
спрямованих
зрілості

на

студентів,

розвиток
задіявши

громадянської
інтерактивні

періоду

декан
факультету,
Рада

форми проведення на базі студентського

наставників

містечка ІДГУ.

академічних
груп та старост
студентських
гуртожитків
.

