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Ізмаїл – 2022 



I Організація навчальної, навчально-виховної, виховної та науково-дослідної та 

інноваційної роботи кафедр факультету 

№ 
п/п Зміст та форми заходів Термін 

проведення Відповідальні 

1 2 3 4 
1.  Здійснити аналіз чинних навчальних 

планів з токи зору відповідності 
затвердженим стандартам зі 
спеціальностей. Внести відповідні зміни у 
робочий навчальний план (спеціальність: 
012 Дошкільна освіта). 

Вересень 2022 
р. 

Декан 
факультету 

2.  Вийти з пропозиціями до ректорату про 
внесення коректив у чинний графік 
підготовки фахівців у зв’язку із воєнним 
станом в країні. 

-//- -//- 

3.  Спрямувати діяльність кафедр факультету 
на оновлення методичного забезпечення 
самостійною роботою здобувачів у зв’язку 
із домінуючою в ІДГУ змішаної форми 
навчання.  

Впродовж 
навчального 
року 

Декан 
факультету, 
заступник 
декана 
факультету 

4.  Здійснити аналітичний огляд силабусів 
(робочих навчальних програм) із курсів, 
які забезпечує відповідна кафедра; за 
результатами провести нараду спільно із 
радою якості факультету. 

Жовтень проф. Кічук 
Н.В., в.о.доц. 
Сич Ю.І. 

5.  За матеріалами підсумкової атестації (ОС 
«магістр», очна та заочна форми навчання) 
провести спільне засідання кафедр 
дошкільної та початкової освіти й 
фізичного виховання, спорту та здоров’я 
людини. 

 Січень Декан 
факультету, 
доц. Іванова 
Д.Г., доц. 
Баштовенко 
О.А. 

6.  Здійснити аналіз тематики 
кваліфікаційних і курсових робіт 
здобувачів у контексті викликів 
сьогодення; вжити відповідні заходи. 

Жовтень - 
березень 

Декан 
факультету 

7.  Організувати участь випускових кафедр у 
загально-університетському ярмарку- 
трансферу педагогічних інновацій. 

 19 листопада 
2022 р. 

проф. Кічук 
Н.В, 

8.  Стимулювати участь здобувачів у 
науково-дослідній діяльності через участь 
у загально університетських заходах та 
популяризацію факультетської 
структурно-логічної схеми проблемних 
груп і наукових гуртків. 

Впродовж 
навчального 
року 

Декан 
факультету, 
секретар 
вченої ради 



9.  Підготувати матеріали щодо проведення 
Всеукраїнської студентської олімпіади з 
педагогіки (для непедагогічних ЗВО 
Україні). 

згідно графіка 
МОН України 

проф. Кічук 
Н.В., доц. 
Звєкова В.К. 

10.  Спрямувати діяльність кафедр на 
підготовку конкурсних робіт та участі у 
студентських олімпіадах у розрізі 
спеціальносте факультету. 

До 01.01.2023 
р. 

Декан 
факультету 

11.  Розробити і своєчасно презентувати 
вихідну контрольно-аналітичну 
документацію, пов’язану із рубіжним і 
міжсесійним формами контролю 
навчальних досягнень здобувачів освіти. 

Згідно графіка 
освітнього 
процесу 

Заступник 
декана 
факультету, 
секретар 
факультету, 
методист 
заочного 
відділення  

12.  Здійснити аналіз звітів голів атестаційних 
комісій, роботи апеляційних комісій; 
підготувати аналітичну доповідь на 
засідання Вченої ради факультету. 

Січень 2023 
р., червень 
2023р. 

Декан 
факультету 

13.  Стимулювати наукову та інноваційну 
діяльність викладачів, через створення 
відповідної громадської думки на 
факультеті. 

Впродовж 
навчального 
року 

-//- 

14.  Підвищити результативність освітньо-
наукової діяльності аспірантів засобами 
запровадження публічного захисту їх 
звітів про проведену роботу. 

Жовтень 2022 
р., квітень 
2023 р. 

Гарант 
спеціальності: 
011 Освітні, 
педагогічні 
науки 

 

II Координація діяльності інших університетських кафедр, які забезпечують 
виконання навчального плану із відповідних спеціальностей педагогічного 
факультету 

№ 
п/п Зміст та форми заходів Термін 

проведення Відповідальні 

1 2 3 4 
1.  Сприяти активізації зусиль фахівців, 

спрямованих на розширення спектру 
сертифікованих програм професійної 
підготовки здобувачів. 

Впродовж 
навчального 
року 

Декан 
факультету, 
завідувачі 
випускових 
кафедр 

2.  Ввести практику проведення спільних 
засідань кафедр факультету та профільних 

Згідно графіка проф. Кічук 
Н.В., викл. 



кафедр ІДГУ, які беруть участь у фаховій 
підготовці здобувачів. 

Бріцкан Т.Г. 

3.  Спрямувати зусилля екзаменаторів 
атестаційних іспитів на уніфікацію вимог 
до навчальних досягнень здобувачів у 
межах ДВВ, спеціалізацій. 

Впродовж 
навчального 
року 

Заступник 
декана 
факультету, 
завідувачі 
кафедр 
факультету 

4.  Активізуючи інтегрований підхід в 
освітньому процесі, практикувати 
проведення бінарних лекцій. 

-//- Декан 
факультету 

5.  Забезпечити умови для підготовки та 
видання колективних публікацій 
(монографій, навчальних посібників), 
спрямованих на вдосконалення 
професійної підготовки майбутніх 
вихователів, педагогів, логопедів, вчителів 
креативних та здоров’язбережувальних 
спеціальностей. 

 -//- Завідувачі 
випускових 
кафедр 

6.  Сприяти розширенню спектру 
спеціалізацій у професійній підготовці 
здобувачів, враховуючи пріоритети НУШ 
та регіональних освітніх установ. 

-//- -//- 

7.  Здійснити моніторинг екзаменаційної 
документації в контексті компетентностей, 
закладених у стандартах вищої освіти за 
відповідною спеціальністю. 

Січень 2023 
р., червень 
2023 р. 

Декан 
факультету 

 

III Налагодження і розвиток співробітництва підрозділів факультету та 
студентського самоврядування 

№ 
п/п Зміст та форми заходів Термін 

проведення Відповідальні 

1 2 3 4 
1.  Схвалити практику діяльності підрозділів 

факультету, спрямовану на спільну з 
педагогічними факультетами інших ЗВО 
щодо організації наукових заходів 
(співорганізатори конференції, 
колективних монографій, тощо). 
Практикувати проведення між 
кафедральних семінарів новопосталих 
проблем. 

Впродовж 
навчального 
року 

Керівники 
підрозділів 
факультету 

2.  Сприяти волонтерській діяльності 
студентської спільноти та розвитку 

-//- Декан 
факультету, 



лідерства через співпрацю зі студентським 
самоврядуванням. 

завідувачі 
кафедр 

3.  З метою ефективного розвитку 
студентських гуманітарних ініціатив, 
сприяти матеріальному стимулюванню 
найбільш успішних здобувачів 

-//- Декан 
факультету, 
голова 
профкому 

4.  Активізувати зв'язок із випускниками 
факультету створивши «сайт-педфаківців» 

До 20.11.2022 Заступник 
декана, викл. 
Бріцкан Т.Г. 

5.  Оптимізувати супровід веб-сайту 
факультету, забезпечивши своєчасну 
інформаційну підтримку діяльності 
профорієнтаційної команди. 

Впродовж 
навчального 
року 

доц. Звєкова 
В.К. 

6.  Створювати відповідну атмосферу щодо 
рейтинговості в інноваціях кафедр. 

-//- Декан 
факультету 

 

IV Сприяння створенню необхідних соціально-побутових умов для здобувачів 
освіти 

№ 
п/п Зміст та форми заходів Термін 

проведення Відповідальні 

1 2 3 4 
1.  Систематичне ведення та аналіз даних 

«журналу безпеки життєдіяльності 
здобувачів освіти факультету». 

Впродовж 
навчального 
року 

Заступник 
декана 
факультету, 
секретар 
факультету 

2.  Відвідування студмістечка задля 
своєчасного розв’язання питань 
побутового характеру. 

Згідно графіка доц. Звєкова 
В.К. 
(викладачі 
профільних 
кафедр), 
студентка 
Новак В. 
(студентський 
профком) 

3.  Вивчення документації здобувачів, які 
складають пільгову категорію задля 
своєчасного запобігання кризових явищ. 

Постійно Декан 
факультету, 
голова 
студентської 
ради В. 
Тарасенко 

4.  Створення відповідної громадської думки 
щодо узагальнення проблем тих 
здобувачів, які звертаються до «Телефону 

-//- -//- 



довіри» та студентської соціально-
психологічної служби ІДГУ. 

5.  Сприяти підвищенню корпоративної 
культури на факультеті через 
індивідуальну роботу та наставницьку 
діяльність. 

Впродовж 
навчального 
року 

Декан 
факультету, 
завідувачі 
кафедр, 
куратори 
студентських 
академічних 
груп 

 

V Розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази педагогічного 
факультету 

№ 
п/п Зміст та форми заходів Термін 

проведення Відповідальні 

1 2 3 4 
1.  Вдосконалення матеріально-технічної 

бази факультету в контексті ліцензійних 
та акредитаційних вимог. 

Постійно Декан 
факультету, 
голова 
профкому 
факультету 

2.  Розвивати творчі зв’язки із 
випускниками факультету та учасниками 
Наглядової Ради, забезпечуючи їх 
спрямування на оновлення й 
осучаснення обладнань центру «Равлик», 
лабораторій інновацій ім. О.Я.Савченко 
та функціональної діагностики фізичного 
стану. 

-//- Експлуатаційно-
технічний відділ 
ІДГУ спільно з 
деканатом 

3.  Ініціювати проведення ремонтних робіт 
навчального корпусу №2- 
спеціалізованого щодо профільності 
педагогічного факультету. 

Впродовж 
навчального 
року 

-//- 

4.  Вдосконалювати обладнання 
методичних кабінетів кафедр згідно 
потреб комп’ютерної презентації досвіду 
кращих фахівців-практиків. 

-//- -//- 

5.  Враховуючи нові критерії участі у 
міжнародних освітніх проєктах, оновити 
офісну техніку та засоби ІКТ в деканаті 
та на кафедрах факультету. 

До 24.12.2023 
р. 

Деканат спільно 
з IT-центром 
ІДГУ 

 


