


Серпень 

1. Затвердження складу та плану роботи вченої ради факультету на 

2019-2020 н/р. (голова вченої ради, декан факультету педагогіки, психології та 

соціальної роботи, проф. Зварич І.М.) 

2. Аналіз результатів вступної кампанії 2019 року. (голова вченої ради, 

декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, проф. Зварич 

І.М., заступник декана з навчально-методичної роботи, проф. Федірчик Т.Д) 

3. Затвердження навчально-методичної та організаційної документації 

кафедр та факультету на 2019-2020 н.р. (навчальні програми, графіки) (голова 

методради факультету доц. Бигар Г.П.). 

4. Звіти аспірантів, здобувачів про виконання плану дисертаційних 

досліджень (завідувачі кафедр). 

 

 Вересень 

1. Динаміка контингенту студентів факультету педагогіки, психології та 

соціальної роботи (заступник декана з навчально-методичної роботи, проф. 

Федірчик Т.Д) 

2. Аналіз процедури проходження акредитації освітніх програм підготовки 

фахівців відповідно до вимог НАЗЯВО від 29.08.2019 р. (керівник сектору 

акредитації та ліцензування навчального відділу ЧНУ Попов О.А.) 

3. Аналіз показників рейтингових балів, набраних викладачами кафедр 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи (заступник декана з 

наукової роботи та інформатизації, проф. Кушнір І.Г.). 

 

 Жовтень 

1. Порівняльний аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2019- 

2020 н.р. та контролю залишкових знань (заступник декана з навчально- 

методичної роботи, проф. Федірчик Т.Д.) 

2. Основні аспекти самооцінювання освітніх програм відповідно до 

вимог НАЗЯВО від 29.08.2019 р. (керівник сенктору моніторингу та 

забезпечення якості вищої освіти навчального відділу ЧНУ, проф. Іванчук М.Г.) 



3. Організаційне та науково-методичне забезпечення підготовки 

магістрів на факультеті. (голова методради факультету доц. Бигар Г.П.) 

 

 Листопад 

1. Аналіз результатів поточного (рубіжного) модульного контролю 

навчальних досягнень студентів факультету педагогіки, психології та соціальної 

роботи за І семестр 2019-2020 н.р. (заступник декана з навчально-методичної 

роботи, проф. Федірчик Т.Д.) 

2. Про основні напрями навчально-методичної роботи з молодими 

викладачами факультету педагогіки, психології та соціальної роботи. (завідувачі 

кафедр, заступник декана з навчально-методичної роботи, проф. Федірчик Т.Д.) 

3. Про стан навчально-методичного забезпечення викладання блоку 

психолого-педагогічного циклу на спеціальності «Середня освіта» 

Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. (голова 

методради факультету доц. Бигар Г.П.) 

 

 Грудень 

1. Про стан та організацію підготовки до зимової екзаменаційної сесії 

2019-2020 н.р. (заступник декана з навчально-методичної роботи, проф. 

Федірчик Т.Д.). 

2. Аналіз змісту освітньо-професійних програм на відповідних рівнях 

вищої освіти за результатами самооцінки та думки стейкхолдерів щодо розробки 

освітніх програм та якості підготовки фахівців. (заступник декана з навчально- 

методичної роботи, проф. Федірчик Т.Д.) Стан і шляхи зміцнення навчальної та 

наукової бази факультету педагогіки, психології та соціальної роботи. 

3. Організація освітнього процесу на заочній формі навчання. 

(заступник декана з заочної доц. Комісарик М.І.). 

 

 Січень 



1. Аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 

н.р. (заступник декана з навчально-методичної роботи, проф. Федірчик Т.Д.) 

2. Результати проведення І (вузівського) туру Всеукраїнської 

студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт. (заступник декана з наукової роботи та інформатизації, проф. Кушнір 

І.Г.). 

3. Звіти голів ЕК про результати підсумкової атестації студентів ІV 

курсів. (голови ЕК) 

 Лютий 

1. Аналіз якості організації, навчально-методичного забезпечення та 

проведення різних видів практик на факультеті педагогіки, психології та 

соціальної роботи. (керівник практики від факультету Равлюк Т.А.). 

2. Порівняльний аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії 2019- 

2020 н.р. та контролю залишкових знань (заступник декана з навчально- 

методичної роботи, проф. Федірчик Т.Д.) 

3. Стан та перспективи виховної роботи на факультеті педагогіки, 

психології та соціальної роботи (заступник декана з виховної роботи, Олійник 

О.В.). 

 Березень 

1. Аналіз результатів комплексного моніторингу діяльності кафедр педагогіки та 

методики початкової освіти та кафедри педагогіки та психології дошкільної 

освіти (голова методради факультету доц. Бигар Г.П., заступник декана з 

навчально-методичної роботи, проф. Федірчик Т.Д.). 

2. Затвердження складу ЕКів. Підготовка до державної атестації 

студентів 4 курсу. (завідувачі кафедр) 

3. Про стан підвищення кваліфікації викладачів кафедр згідно плану 

стажування (голова методради факультету доц. Бигар Г.П.). 

 

 Квітень 

1. Аналіз результатів комплексного моніторингу діяльності кафедри 

психології та кафедри практичної психології (голова методради факультету 



доц. Бигар Г.П., заступник декана з навчально-методичної роботи, проф. 

Федірчик Т.Д.). 

2. Аналіз результатів поточного (рубіжного) модульного контролю 

навчальних досягнень студентів факультету педагогіки, психології та соціальної 

роботи за ІІ семестр 2019-2020 н.р. (заступник декана з навчально-методичної 

роботи, проф. Федірчик Т.Д.) 

3. Аналіз результатів наукової роботи факультету педагогіки, 

психології та соціальної роботи за 2019 р. (заступник декана з наукової роботи 

та інформатизації, проф. Кушнір І.Г.). 

 

 Травень 

1. Аналіз результатів комплексного моніторингу діяльності кафедри 

педагогіки та соціальної роботи та кафедри музики (голова методради 

факультету доц. Бигар Г.П., заступник декана з навчально-методичної 

роботи, проф. Федірчик Т.Д.). 

2. Аналіз стану готовності кафедр до підсумкової державної 

атестації на ОР «бакалавр». (голова методради факультету доц. Бигар 

Г.П., заступник декана з навчально-методичної роботи, проф. Федірчик 

Т.Д.) 

3. Звіти аспірантів, здобувачів про виконання плану дисертаційних 

досліджень. (завідувачі кафедр) 

 

 Червень 

1. Підготовка та організація вступної кампанії з прийому абітурієнтів у 

2020 році. (голова вченої ради, декан факультету педагогіки, психології та 

соціальної роботи, проф. Зварич І.М.) 

2. Аналіз результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 

н.р. (заступник декана з навчально-методичної роботи, проф. Федірчик Т.Д.) 

3. Звіти голів ЕК про результати підсумкової атестації студентів ІV 

курсів. (голови ЕК) 
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