
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА 2019-2020 Н.Р. 

Засідання № 1 

28.08.2019 р. 

1.Про роботу факультету у 2019-2020 н.р. 

Доповідає: декан факультету, д.пед.н., проф. Степанова Т. М. 

Засідання № 2 

18.09.2019 р. 

1. Затвердження плану роботи Науково-методичного центру 

філософсько-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 

Доповідає:завідувач Науково-методичного центру філософсько-

педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, доктор філософії в галузі 

освіти, старший викладач Дрозд О. В. 

2. Затвердження плану роботи Науково-дослідного центру військово-

патріотичного виховання МНУ імені В.О. Сухомлинського 

Доповідає: керівник Науково-дослідного центру військово-

патріотичного виховання МНУ імені В.О. Сухомлинського, докт. філос. в 

галузі освіти, доц. Олексюк О.Є. 

3.  Про затвердження програми заходів із забезпечення якості освіти  

на факультеті дошкільної та початкової освіти на 2019-2020 н.р. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти, докт. філос. в 

галузі освіти, доцент Авраменко К.Б. 

4. Про планування науково-педагогічної діяльності викладачів щодо 

підтвердження статусу національного університету 

Доповідають: завідувачі кафедр 

 

Засідання № 3 

16.10.2019 р. 

1. Про затвердження регламенту роботи факультету дошкільної та 

початкової освіти на 2019-2020 н.р.  

Доповідає: вчений секретар вченої ради факультету, докт. філос. в 

галузі освіти, ст.викл. Кардаш І. М. 

1. Про конкурс наукових студентських робіт та олімпіади зі 

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Педагогіка». 

Доповідає: заступник декана факультету з наукової роботи, докт. 

філос. в галузі освіти, доцент Соколовська О. С. 



Засідання № 4 

20.11.2019 р. 

1. Про планування науково-дослідної роботи факультету на 2020 рік. 

Доповідає: заступник декана факультету з наукової роботи, докт. 

філос. в галузі освіти, доцент Соколовська О. С. 

2. Міжнародне співробітництво та академічна мобільність викладачів 

і студентів факультету. 

Доповідає: відповідальний за міжнародну діяльність на факультеті 

к.п.н., доц.Шапочка К.А. 

 

 

Засідання № 5 

18.12.2019 р. 

1. Затвердження плану роботи кафедр на січень 2020 р. 

Доповідають: завідувачі кафедр 

2. Про результати І етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт та 

І етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта», «Педагогіка». 

Доповідає: заступник декана факультету з наукової роботи, докт. 

філос. в галузі освіти, доцент Соколовська О. С. 

3. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, викл. 

Іванець Н.В. 

4. Аналіз результатів екзаменаційної сесії студентів ЗФН. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи,  викл. 

Іванець Н.В.; голова внутрішньої агенції з якості освіти, докт. філос. в галузі 

освіти, доцент Авраменко К.Б. 

Засідання № 6 

15.01.2020 р. 

1. Про підсумки наукової роботи факультету за 2019 р. 

Доповідає: декан факультету д.пед.н., проф. Степанова Т.М. 

2. Звіт завідувачів кафедр про виконання індивідуальних планів 

викладачами за І семестр 2019-2020 н.р. 

Доповідають: завідувачі кафедр 

3. Стан готовності викладачів факультету до ІІ семестру 2019-2020 н.р. 

Наявність НМКД на сайті університету 



Доповідають: завідувачі кафедр 

Засідання № 7 

19.02.2020 р. 

1. Затвердження тестів вступних випробувань на 2020 р. 

Доповідає: завідувачі випускових кафедр проф. Трифонова О.С., проф. 

Якименко С.І. 

2. Звіти завідувачів кафедр про хід виконання науково-дослідних тем 

кафедр. 

Доповідають: завідувачі кафедр 

Засідання № 8 

18.03.2020 р. 

2. Про та проведення ректорських контрольних робіт. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, викл. 

Іванець Н.В. 

Засідання № 9 

15.04.2020 р.  

1. Стан готовності факультету до вступної кампанії 2020 р. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, викл. 

Іванець Н.В. 

Засідання № 10 

20.05.2020 р. 

1. Про роботу із забезпечення якості освіти на факультеті. 

Доповідає: голова внутрішньої агенції з якості освіти, докт. філос. в 

галузі освіти, доцент Авраменко К.Б. 

2. Обговорення кадрового складу факультету і планування роботи на 

2020-2021 н.р. 

Доповідає: декан факультету, д.пед.н., проф. Степанова Т. М.  

3. Про готовність до підсумкової атестації ОКР «Бакалавр», «Магістр». 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, викл. 

Іванець Н.В. 

Засідання № 11 

17.06.2020 р. 

1. Звіти викладачів факультету про виконання контрактних 

зобов’язань. 

Доповідають: завідувачі кафедр.  

2. Звіти завідувачів кафедр про виконану роботу за 2019-2020 н.р. 



Доповідають: завідувачі кафедр. 

3. Про результати підсумкової атестації на факультеті дошкільної та 

початкової освіти. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, викл. 

Іванець Н.В. 

 

  

Декан факультету                                        Т.М. Степанова 
 


