
 ПЛАН РОБОТИ 
РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ  

на 2021 рік  
 

№ Зміст роботи 

 

Організатори, 

виконавці 

СІЧЕНЬ № 1                   

1. 

 

Про виконання індивідуальних планів роботи викладачів 

факультету у ІІ півріччі 2020 р. 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП; зав. 

кафедрами 

2.  Курси за вибором як модель практично-спрямованої 

освіти (на прикладі дорожніх карт НУШ). 

Жук М.В. канд. 

філософ. н, доцент 

кафедри соціально-

гуманітарної освіти 

3.    Про затвердження збірника статей студентів магістратури 

«Сучасна наука: погляд молодих». 

 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

 

4. Різне Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

ЛЮТИЙ № 2           

1. Про стажування викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 

методистів районних (міських) відділів освіти та 

магістрантів денної форми навчання факультету. 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

 

2. Ефективність використання сучасних онлайн інструментів 

інтерактивного навчання,  

Павленко І.М., ст. 

викладач кафедри 

освітніх та 

інформаційних 

технологій. 

3. Різне Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

БЕРЕЗЕНЬ № 3      

1. 

 

 

Сучасні практики у діяльності викладача закладу вищої 

освіти 

Кожем'якіна І.В., 

к.пед. наук, 

ст. викладач 

кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти 

та менеджменту 

2. 

 

Забороняти чи виховувати критичне мислення: роль 

освіти у боротьбі з дезінформацією у цифровому 

середовищі 

Подліняєва О.О., ст. 

викладач кафедри 

освітніх та 

інформаційних 

технологій. 

3. Практичні моделі розвитку музичних здібностей дітей 

дошкільного віку 

Байдак Ю.В., канд. 

пед.н, ст. викладач 

кафедри ТМЗО 



КВІТЕНЬ № 4 

1. Про особливості організації та проведення курсів за 

вибором «Професійне вигорання у педагогів та його 

профілактика». 

Чеканська Л.М., 

кандидат психолог. 

наук, доцент. 

2. Про організацію дистанційного навчання викладачів 

спеціальних дисциплін закладів професійної та 

професійно-технічної освіти. 

Крот Г.В., ст. 

викладач кафедри 

ТМЗО 

3. Різне Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

 

ТРАВЕНЬ № 5        

1. Про підготовку до ДЕК на факультеті підвищення 

кваліфікації та перепідготовки. 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

2. Про підготовку до друку збірника наукових праць 

магістрантів «Актуальні проблеми сучасної науки» 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

3. Про особливості організації та проведення стажування 

студентів ІІ курсу спеціальності 053 Психологія. 

Вознюк А.В., 

доктор психолог. 

наук, професор 

4. Про організацію профорієнтаційної роботи на факультеті 

 

Івашина Л. відп. 

секр. прийм.комісії 

5 Різне Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

ЧЕРВЕНЬ № 6 

1. Звіти про роботу кафедр факультету за 2020-2021 

навчальний рік 

Завідуючі  

кафедрами 

2. Звіт про роботу факультету за 2020-2021 навчальний рік Захарова І.О. - декан 

ФПКП  

3. Про ефективність впровадження курсів за вибором 

«Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими потребами в умовах інклюзивної освіти». 

Троіцька М.Є., 

старший викладач 

кафедри психології. 

4. Про результати заліково-екзаменаційної сесії студентів 

факультету у ІІ семестрі. 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП;зав. кафедр. 

5. Різне Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

СЕРПЕНЬ № 7 

1. Про схвалення навчально-тематичних планів підвищення 

кваліфікації на вересень-грудень 2021 р. 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

2. Про затвердження робочих програм підвищення 

кваліфікації та перепідготовки на вересень-грудень 2021 р. 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

3. Про організацію діяльності «STEM-школи» для закладів 

освіти області. 

Кода С.В., ст. викл. 

кафедри ТМЗО  

4. Різне Захарова І.О. - декан 

ФПКП  



ВЕРЕСЕНЬ № 8 

1. Про надання індивідуального графіку відвідування занять 

студентам денної форми навчання. 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП  

2. Про затвердження тематики дипломних магістерських 

робіт студентів денної форми навчання освітніх 

професійних програм: Менеджмент спеціальність 073 

"Управління навчальним закладом»; Практична психологія 

спеціальності 053 «Психологія» та Пелагогіка вищої 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП  

3. Про підготовку до стажування студентів денної форми 

навчання 

Відповідальні 

методисти 

4. Про схвалення: плану наукової роботи студентів;  

                          плану виховної роботи факультету. 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

5. Про результати роботи над науковою темою викладача. Логвиненко Ю.В. 

канд. пед.н, доцент 

кафедри соціально-

гуманітарної освіти 

ЖОВТЕНЬ № 9 

1. Технології дистанційного навчання в освітній діяльності 

педагога 

Шевченко Т.О., ст. 

викладач каф. ОІТ 

2. Про роботу методичного кабінету історії інституту в 1950-

1960-ті роки: досягнення, особливості, корисний досвід    

Кудінов Д.В. 

доктор. іст.наук, 

доцент кафедри 

ПСОМ 

ЛИСТОПАД № 10      

1. 

 

Про реалізацію курсу «Технологія розвитку емоційного 

інтелекту» в системі підвищення кваліфікації педагогів 

різних спеціальностей» 

Сидоренко Н.В., 

к. пед.наук, ст. 

викладач кафедри 

педагогіки, 

спеціальної освіти 

та менеджменту 

2. Індикатори функціональної грамотності вчителя Дудко Н.В. канд. 

пед.н, доцент 

кафедри соціально-

гуманітарної освіти  

3. Різне Захарова І.О. - декан 

ФПКП  

ГРУДЕНЬ № 11 

1. Про підготовку до стажування студентів ІІ курсу денної 

форми навчання 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

2. Про результати заліково-екзаменаційної сесії у І семестрі 

студентів факультету. 

Захарова І.О. - декан 

ФПКП 

3. Про затвердження плану роботи ради факультету на 2022 р. Захарова І.О. - декан 

ФПКП 



 


