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СЕРПЕНЬ 

1. Про діяльність педагогічного факультету за результатами вступної кампанії 

2021 року та завдання колективу факультету на 2020-21 навчальний рік. 

Доп. голова відбіркової комісії доц. О.С.Кондур 
2. Затвердження плану роботи факультету на 2021-22 н.р.  

Доп. заступник декана факультету доц. Кирста Н.Р. 

3.  Затвердження плану засідань вченої ради факультету на 2021-22 н.р. 

Доп. секретар вченої ради факультету Наконечна Л.Б. 

4.  Затвердження плану науково-дослідної роботи студентів факультету у 

2021-22 н.р. 

Доп. відповідальна за НДРС доц. Лазарович Н.Б. 

5. Затвердження індивідуальних графіків навчання студентів педагогічного 

факультету на 1 семестр 2021-22 н.р. 

Доп. заст. декана доц.Дідух І. Я. 

6. Звіти аспірантів, докторантів. 

7. Про затвердження списків здобувачів 1 курсу першого (бакалаврського) і 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти щодо вивчення дисциплін 
вільного вибору студентів. 

8. Різне. 

 

ВЕРЕСЕНЬ  

1. Про співпрацю кафедр факультету зі стейкхолдерами 

Доп. завідувачі кафедр 

2. Про затвердження тем дисертаційних досліджень. 

3. Про затвердження індивідуального плану роботи аспірантів.   

4. Про рекомендацію до друку наукової та навчально-методичної 

літератури. 

5. Різне. 

 

ЖОВТЕНЬ 

1. Про стан і перспективи розвитку студентського самоврядування на 

педагогічному факультеті (Звіт голови студентського сенату за період каденції).  

Доп. голови студентського сенату і студентського профкому факультету 
Перенесено на наступне засідання. 

2. Перспективи та завдання з профорієнтаційної роботи кафедр 

педагогічного факультету у 2021-2022 н.р. 

Доп. відповідальні за профорієнтаційну роботу на кафедрах 

3. Про рекомендацію до друку наукової та навчально-методичної літератури.  

4. Різне. 

 

 

 



ЛИСТОПАД 

1. Про забезпечення на педагогічному факультеті дотримання принципів 
академічної доброчесності. 

Доп. завідувачі кафедр, 
запрошена -  голова студ.сенату університету Н. Котурбаш, членкиня 

університетської Комісії з питань етики та академічної доброчесності  
2. Про шляхи удосконалення педагогічної практики студентів педагогічного 
факультету: перспективи, інновації, співпраця з ТГ. 

Доп. факультетські керівники практик 

3. Про рекомендацію до друку наукової та навчально-методичної 

літератури. 

 

ГРУДЕНЬ 

1. Про стан наукової діяльності педагогічного факультету та рейтингове 
оцінювання роботи науково-педагогічних працівників за 2021 р.  

Доп. заст.декана з наукової роботи факультету  доц. Романишин Р.Я.,  
Відповідальна за НДРС доц.  Лазарович Н.Б. 

2. Про діяльність профспілкової організації факультету 

Доп. голова профспілкової організації Петришин Р.А. 

3. Про рекомендацію наукових робіт педагогічного факультету на 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук у 2021-22 н.р. 

Доп. відповідальний за НДРС доц. Лазарович Н.Б. 

4. Про рекомендацію до друку наукової та навчально-методичної 

літератури.  

5. Різне. 

 

ЛЮТИЙ 

1. Про якість підготовки фахівців (магістрантів) за результатами Державної 

атестації у 2021 році і завдання випускових кафедр щодо її удосконалення 

Доповідають голови ЕК. 

2. Про якість освіти студентів денної і заочної форми навчання.  

Доп. заступники декана доц.. Кирста Н. Р. 

3. Затвердження індивідуальних графіків навчання студентів педагогічного 

факультету на 2 семестр 2021-22 н.р. 

4. Звіт докторантів, аспірантів (семестр закінчується 31 січня) 

5. Про рекомендацію до друку наукової та навчально-методичної 

літератури. 

6. Різне. 

 

 

 



БЕРЕЗЕНЬ 

1. Про напрямки співпраці кафедр факультету з освітніми закладами різних 
рівнів. 

Доп. завідувачі кафедр 
2. Про наукову, методичну та виховну діяльність кафедри педагогіки 

початкової освіти 

Доп. завідувач кафедри Оліяр М.П. 

3. Про рекомендацію до друку наукової та навчально-методичної 

літератури. 

4. Різне 
 

КВІТЕНЬ 

1. Про міжнародне співробітництво кафедр педагогічного факультету:  

Доп. завідувачі кафедр 

2. Про наукову, методичну та виховну діяльність кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту ім. Богдана Ступарика 

Доп. завідувач кафедри Прокопів Л.М. 

3. Про рекомендацію до друку наукової та навчально-методичної 

літератури. 

4. Різне 

 

ТРАВЕНЬ 

1. Про роботу зі студентами: виховний та організаційний аспекти.  
Доп. заст. декана доц. Дідух І.Я. 

2. Про результати акредитації освітніх програм у 2021-2022 н.р. 

Доповідають гаранти освітніх програм, які акредтитувалися 
3. Про затвердження списків здобувачів першого (бакалаврського) і другого 
(магістерського) рівнів вищої освіти щодо вивчення дисциплін вільного вибору 
студентів у 2022-2023 н.р. 
4. Звіт про виконання навчального плану студентами, котрі навчаються за 
індивідуальним графіком.  
5. Про рекомендацію до друку наукової та навчально-методичної 

літератури. 

6. Різне. 
 

ЧЕРВЕНЬ 

1. Про якість підготовки фахівців ОР «Бакалавр» за результатами 

підсумкової атестації у 2022 році і завдання кафедр щодо удосконалення їх 

професійно-практичної підготовки. 

Доп. голови ЕК 

2. Звіт аспірантів, докторантів. 
3. Різне. 


