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Бердянськ - 2018

№

Зміст роботи

Відповідальні

1

2
I засідання
Підсумки діяльності кафедр факультету
психолого-педагогічної освіти та мистецтв
БДПУ у 2017-2018 н.р. та пріоритетні
напрямки розвитку ФППОМ.
Про результати прийому студентів і
магістрантів на факультет ППОМ.

3

1.

2.

3.

Затвердження:
- графіка навчального процесу;
- планів роботи кафедр.

Термін
виконання
4

Завідувачі кафедр

Декан факультету
ППОМ, завідувачі
кафедр
Заступники декана
факультету ППОМ з
навчальнометодичної,
наукової, виховної
роботи, завідувачі
кафедр
Завідувачі кафедр

4.

Затвердження:
- типових і робочих програм з фахових
дисциплін;
- навантаження
членів
кафедр
педагогіки,
початкової
освіти,
психології, теорії і методики навчання
мистецьких дисциплін.

5.

Різне.

1.

II засідання
Затвердження тематики кваліфікаційних і
магістерських робіт, виконавців, наукових
керівників.

2.

Затвердження
індивідуальних
навчання студентів денної форми.

графіків

Завідувачі кафедр,
куратори груп

3.

Перспективні
напрямки
розвитку
педагогічної освіти в руслі проекту
Концепції розвитку педагогічної освіти

Декан ФППОМ,
завідувачі кафедр

Серпень
2018 р.

Завідувачі кафедр

Вересень
2018 р.

Різне.
1.

IIІ засідання
Про оновлення навчальних матеріалів
викладачів кафедр ФППОМ на сайті БДПУ.

Завідувачі кафедр

Жовтень
2018 р.

№

Зміст роботи

Відповідальні

1

2

2

Зворотній
зв’язок
з
випускниками
факультету ППОМ як спосіб проведення
ефективної
профорієнтаційної
роботи.
Інформація
про
працевлаштування
випускників 2018 р.

3
Декан ФППОМ,
завідувачі кафедр

3.

Особливості
організації
навчального
процесу зі студентами, що навчаються за
індивідуальним графіком.

4.

Різне.

Термін
виконання
4

Заступник декана
ФППОМ з
навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр

ІV засідання
1.

Звіт аспірантів ФППОМ про результати
роботи над кандидатськими дослідженнями.

Завідувачі кафедр,
аспіранти

2.

Про результати проведення ректорських
контрольних робіт на ФППОМ.

Заступник декана з
навчальнометодичної роботи,
завідувачі кафедр
ФППОМ

3.

Розвиток і збереження матеріальної бази
ФППОМ.

4.

Різне.

1.

V засідання
Про результати наукової діяльності кафедр
факультету ППОМ.

2.

Про підсумки проведення відкритих занять
викладачами факультету ППОМ у І півріччі
2018-2019 н.р.

3.

Інформатизація освітнього процесу на
факультеті ФППОМ: стан і перспективи.

4.

Різне.

1.

VІ засідання
Обговорення результатів зимової заліково-

Листопад
2018 р.

Декан і завідувачі
кафедр ФППОМ

Завідувачі кафедр,
заступник декана з
наукової роботи
Завідувачі кафедр

Грудень
2018 р.

Декан і завідувачі
кафедр ФППОМ

Заступник декана

Січень

№

Зміст роботи

Відповідальні

1

2
екзаменаційної сесії студентів ФППОМ з
напрямів підготовки і спеціальностей:
Початкова освіта, Практична психологія,
Музичне мистецтво, Хореографія.
Підготовка до вступної кампанії 2019 року.

3
ФППОМ з
навчальнометодичної роботи

3.

Поширення позитивного іміджу факультету
ППОМ.

Декан і завідувачі
кафедр ФППОМ

4.

Різне.

1.

VІІ засідання
Затвердження робочих програм дисциплін
за вибором студентів на 2019-2020 н.р.

2.

2.

3.

4.
1.

2.

Про організацію та методичне забезпечення
І
етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з початкової освіти, психології та
педагогіки.
Виховання студентської молоді. ФППОМ.
Розвиток студентського самоврядування
ФППОМ.

Термін
виконання
4
2019 р.

Завідувачі кафедр

Заступник декана з
навчальнометодичної роботи
Завідувачі кафедр

Заступник декана з
виховної роботи

Лютий
2019 р.

Різне.
VІІІ засідання
Затвердження екзаменаційної документації
до підсумкової атестації здобувачів вищої
освіти в ФППОМ з фахових дисциплін
спеціальностей:
Початкова
освіта,
Практична психологія, Музичне мистецтво,
Хореографія.
Організація і проведення Днів науки на
факультеті ППОМ.

3

Інтеграція в міжнародний освітній простір

4.

Стан
готовності
кваліфікаційних
магістерських робіт випускників 2019 р.

Завідувачі кафедр

Заступник декана
ФППОМ з наукової
роботи, завідувачі
кафедр
Заступник декана з
наукової роботи,
завідувачі кафедр

і

Завідувачі кафедр

Березень
2019 р.

№

Зміст роботи

Відповідальні

1

2

3

Термін
виконання
4

Різне.

1.

2.

ІХ засідання
Результати
проведення
контрольних робіт.

ректорських

Підготовка програм і тестових завдань для
вступних
іспитів
на
освітньокваліфікаційних рівнях бакалавр, магістр.

3.

Затвердження робочих навчальних планів
ФППОМ на 2019-2020 н.р.

4.

Різне.

1.

Х засідання
Про підсумки проведення відкритих занять
викладачами факультету ППОМ у ІІ півріччі
2017-2018 н.р.

2.

Про підсумки проведення Днів науки на
факультеті психолого-педагогічної освіти та
мистецтв.

Завідувачі кафедр
Декан ФППОМ,
завідувачі кафедр
Декан ФППОМ,
заступник декана з
навчальнометодичної роботи

Завідувачі кафедр
Заступник декана з
наукової роботи
Завідувачі кафедр

3.

Про
рекомендацію
до
захисту
кваліфікаційних і магістерських робіт.

4.

Різне.

Квітень
2019 р.

Травень
2019 р.

ХІ засідання
1.

Звіти голів ДЕК про результати підсумкової
атестації з фахових дисциплін та заходи
щодо модернізації професійної підготовки
випускників.

Голови ДЕК

2.

Результати літньої заліково-екзаменаційної
сесії.

3.

Про затвердження планів роботи та вченої
ради ФППОМ на 2018-2019 н.р.

Заступник декана
ФППОМ з
навчальнометодичної роботи
Декан ФППОМ,
завідувачі кафедр

Червень
2019 р.

№

Зміст роботи

Відповідальні

1

2

3
Завідувачі кафедр

4.

Про рекомендацію випускників до навчання
в магістратурі.

5.

Різне.

Термін
виконання
4

Декан факультету
психолого-педагогічної освіти
та мистецтв, д.пед.н., професор

Коваль Л.В.

Секретар вченої ради факультету
психолого-педагогічної освіти
та мистецтв, к.пед.н., доцент

Чемоніна Л.В.

