
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ 

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

23.09.2019 р. 

1. Підведення підсумків по кадровому складу факультету та 

використання ставок до 31 грудня 2019 р. 

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

2. Затвердження плану виховної роботи факультету на 2019-2020 

н.р. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

3. Стан комплексних тестових завдань для перевірки 

сформованості  професійних компетентностей студентів. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

4. Про перелік надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені 

навчальними планами, для студентів денної форми навчання в 2019-

2020 н.р. 

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

28.10.2019 р. 

1. Затвердження плану підготовки та випуску навчально-

методичної літератури на 2019-2020 н.р. 

Доповідає: голова навчально-методичної комісії факультету, доц. 

Бабаян Ю.О. 

2. Про організацію профорієнтаційної роботи на факультеті. 

Затвердження плану роботи 

Доповідає: відповідальна за профорієнтаційну роботу на 

факультеті, докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Курчатова А.В.,  докт. 

філос. в галузі освіти, доцент Січко І.О. 

3. Планування конференцій, семінарів студентів та молодих 

учених факультеті на 2020 р. 

Доповідає: заступник декана факультету,  докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Соколовська О.С. 

4. Про працевлаштування випускників університету у 2017 році. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 



5. Планування навчального навантаження та форм контролю по 

заочній формі навчання на 2019-2020 н.р.  

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

25.11.2019 р. 

1. Про підготовку матеріально-технічної бази факультету до 

роботи в зимовий період. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

2. Про проведення ректорських контрольних робіт.  

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

3. Про планування наукової-дослідної роботи факультету на 2020 

р. 

Доповідає: заступник декана з наукової роботи, докт. філос. в галузі 

осв.,  доц. Соколовська О.С. 

4. Про підготовку до підсумкової атестації студентів, які 

здобувають ступінь магістра в січні 2019 року. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

23.12.2019 р. 

1. Про рейтинг факультету за показниками діяльності в 2018 році. 

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

2. Про підготовку до підсумкової атестації студентів, які 

здобувають ступінь бакалавра в січні 2020 року. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

2.Звіти завідувачів кафедр про комплектування груп (списків 

слухачів) курсів підвищення кваліфікації. 

 Доповідають: завідувачі кафедр 

3. Про надання інформації для розміщення на сайті університету 

та ведення інформаційного бюлетеня факультету. 

Доповідає: відповідальна за сайт факультету, докт. філос. в галузі 

осв.,  доц. Тимченко А.  А. 

3. Обговорення складу відбіркових, фахових атестаційних, 

предметних, екзаменаційних, апеляційних комісій для проведення 

співбесіди 2020 р. 



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

27.01.2020 р. 

1. Звіт про друковані наукові праці викладачів та конференції, 

проведені у 2019 р. 

Доповідає: заступник декана з наукової роботи, доц. Соколовська 

О.С.; голова навчально-методичної комісії факультету, доц. Бабаян 

Ю.О. 

2. Про організацію навчального процесу в ІІ семестрі 2018-2019 

н.р. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

3. Скорочення кількості ставок на ІІ  семестр 2019-2020 н.р. 

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

4. Стан готовності роботи курсів підвищення кваліфікації 

Доповідає: завідувачі кафедр 

24.02.2020 р. 

1. Про тести вступних випробувань 2020 р.  

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

2.  Звіт про управління якістю освіти на факультеті. 

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

в галузі освіти, доцент Авраменко К.Б. 

3. Про виконання інформаційного забезпечення на кафедрах у 

2019-2020 навчальному році. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

30.03.2020 р. 

1. Про планування навчального навантаження на 2020-2021 н.р. 

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

2. Про підвищення рівня працевлаштування випускників 

факультету. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

27.04.2020 р.  

1. Про стан підготовки факультету до підсумкової атестації. 



Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

2. Про підготовку матеріалів для видачі документів про освіту у 

червні 2020 року.  

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

4. Про святкування Дня науки. 

Доповідає: заступник декана з наукової роботи докт. філос. в 

галузі осв.,  доц. Соколовська О. С. 

25.05.2020 р. 

1. Про роботу завідувача Науково-методичного центру 

філософсько-педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 

Доповідає: завідувач Науково-методичного центру філософсько-

педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, докт. філос. в галузі осв.,  

доц. Дрозд О. В. 

2. Результати ректорських контрольних робіт. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

3. Затвердження графіку навчального процесу на 2020-2021 н.р. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

докт. філос. в галузі осв.,  доц. Курчатова А.В. 

4. Про закріплення аудиторного фонду факультету дошкільної та 

початкової освіти на 2020-2021 н.р. 

Доповідає: заступник декана з навчально-організаційної роботи, 

викл. Іванець Н.В. 

22.06.2020 р. 

1. Виконання рішень деканату факультету за ІІ семестр 2018-

2019 н.р. 

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

в галузі осв., ст.викл. Кардаш І. М. 

 

Декан факультету                                                            Т.М. Степанова 


