


П Л А Н  

ЗАСІДАНЬ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

СЕРПЕНЬ 

1 Про затвердження заходів по усуненню недоліків, виявлених під 

час випускної атестації на денній та заочній формах навчання  

Декан факультету, 

завідувачі кафедрами 

2 Про готовність кафедр та факультету до нового навчального 

року та затвердження організаційної, навчально-методичної 

документації на 2022-2023 н.р. 

Декан факультету,  

заступник декана з 

навчальної роботи, зав. 

кафедрами 

3 Про удосконалення освітніх програм на факультеті за 

результатами зустрічі з стейкхолдерами 

Заступник декана з 

навчальної роботи, 

гаранти освітніх 

програм 

4 Про організацію та методичне забезпечення на кафедрах 

факультету практик за освітнім ступенем «бакалавр» та 

«магістр» на денній та заочній формах навчання 

Заступник декана з 

педпрактики 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 Про внесення змін до освітніх програм Гаранти 

2 Про призначення іменних стипендій студентам факультету Декан 

3 Про впровадження студентоцентрованого підходу в освітній 

процес на факультеті 

Комісія 

4 Про стан матеріально-технічного забезпечення освітнього 

процесу підготовки майбутніх фахівців на факультеті 

Комісія 

5 Про стан висвітлення та оновлення інформації про діяльність 

факультету й кафедр на сайті факультету, веб-ресурсах 

партнерів 

Комісія 

ЖОВТЕНЬ 

1 Затвердження поіменних тем випускних кваліфікаційних робіт 

за освітнім ступеням «магістр»(денна та заочна форми навчання) 

Заступник декана з 

навчальної роботи 

2 Про результати вступної кампанії 2022 року денної та заочної 

форм навчання. 

Заст. декана з 

профорієнтаційної 

роботи 

3 Про роботу кафедр факультету по зміцненню зв’язків із 

загальноосвітніми, професійними, фаховими закладами, 

закладами передвищої, спеціалізованої освіти регіону. 

Затвердження заходів з профорієнтаційної роботи на 2022-2023 

н. р. 

Заст. декана з 

профорієнтаційної 

роботи 



4 Звіти аспірантів та здобувачів про роботу над дисертаційними 

дослідженнями 

Заступник декана з 

наукової роботи, 

здобувачі та аспіранти 

5 Стан взаємодії стейкхолдерів та групи забезпечення освітньо-

професійної програми «Початкова освіта» освітнього ступеня 

«бакалавр» 

Комісія 

6 Про стан поселення та умови проживання студентів факультету 

в гуртожитку 

Заступник декана з 

виховної роботи 

ЛИСТОПАД 

1 Про результати атестації студентів та підготовку до зимової 

заліково-екзаменаційної сесії 

Заст. декана з навч. 

роботи, зав. кафедрами 

2 Про підготовку випускних кваліфікаційних робіт студентами до 

попереднього захисту та затвердження рецензентів ВКР 

Завідувач випускової 

кафедри 

3 Про організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів 

факультету, які навчаються за індивідуальним планом 

Комісія 

4 Про адаптацію студентів першокурсників до умов навчання в 

університеті. Результати діагностичних обстежень соціально-

психологічної адаптованості та емоційно-вольової сфери 

студентів факультету  

Практичний психолог 

університету, 

заступник декана з 

виховної роботи 

5 Про результати профорієнтаційної роботи викладачів 

факультету 

Завідувачі кафедр, заст. 

декана з 

профорієнтаційної 

роботи 

6 Про стан публікаційної активності науково-педагогічних 

працівників, здобувачів вищої освіти 

Заступник декана з 

наукової роботи 

ГРУДЕНЬ 

1 Про  організацію кафедр факультету до проведення зимової 

заліково-екзаменаційної сесії (денна, заочна форми навчання) 

Зав. кафедрами, 

заст. декана з 

навчальної роботи 

2 Про участь студентського самоврядування в організації 

освітнього процесу на факультеті  

Голова студентської 

ради, заступник декана 

з виховної роботи  

3 Про результати проходження студентами виробничої практики Заст. декана з практики 

4 Про стан висвітлення та оновлення інформації про діяльність 

факультету й кафедр на сайті факультету, веб-ресурсах 

партнерів 

Комісія 

5 Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін 

вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету 

Комісія 



СІЧЕНЬ 

1 

Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії (денна та 

заочна форма навчання) 

Заст. декана з навч. 

роботи, методист 

заочного відділу 

2 Про призначення стипендій студентам факультету початкової 

освіти 

Декан факультету 

3 Про роботу кафедр факультету по підготовці студентів до участі 

у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та 

Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта» 

Зав. кафедрами 

4 Про стан міжнародного наукового співробітництва кафедр 

факультету 

Заст. декана з міжнар. 

співроб. 

5 Про підготовку до акредитації освітньо-професійної програми 

програми зі спеціальності 013 Початкова освіта ОС Бакалавр. 

Гарант 

ЛЮТИЙ 

1 Про профорієнтаційну роботу кафедр факультету Заст. декана з 

профорієнтаційної 

роботи 

2 Затвердження складу екзаменаційної комісії Декан 

3 Про стан навчально-методичного забезпечення  підготовки 

майбутніх фахівців на факультеті у системі дистанційного 

навчання Moodle 

Комісія 

4 Про забезпечення якості результатів навчання здобувачів вищої 

освіти, якості освітніх програм і освітнього процесу за 

результатами ректорського комп’ютерного тестування й 

опитування, зустрічі стейкхолдерів 

Заступник декана з 

навчальної роботи, 

гаранти освітніх 

програм 

5 Про виконання критичних зауважень голів ЕК кафедрами 

факультету 

Завідувачі кафедр 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Про стан підготовки випускних кваліфікаційних робіт Зав. кафедрами 

2 Про роботу викладачів кафедр в гуртожитках університету Заст. декана з вих. 

роботи, 

зав. кафедрами 

3 Про роботу навчально-методичної комісії на факультеті Заступник декана з 

навч. роботи 

4 Про підготовку до днів Науки на факультеті та в університеті Зав. кафедрами, заст. 

декана з наук. роботи 

5 Про зміцнення кадрового потенціалу, перспективну кадрову 

політику та систему підготовки науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації, підвищення кваліфікації учителів регіону на 

факультеті 

Завідувачі кафедрами, 

відповідальна за курси 

підвищення 

кваліфікацій 






