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ГРАФІК РОБОТИ ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ
Дні

І тиждень

Понеділок
Заходи за планами
інституту і факультетів

ІІ тиждень

методичних семінарів

Вівторок
Середа
Четвер

П’ятниця

ІІІ тиждень

Нарада проректорів при ректорові
Засідання науковометодичної ради
Робота кафедральних і
Заходи за планами
міжкафедральних
інституту і
теоретичних і науковофакультетів

ІV тиждень

Заходи за планами
інституту і
факультетів

Засідання ради з
Засідання ради з
виховної роботи
виховної роботи
Виховні години в акад. групах факультетів: філології й журналістики імені М.Стельмаха; математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій; фізичного виховання і спорту; іноземних мов
Засідання кафедр
Засідання вчених рад
Засідання вченої
Засідання кафедр
інституту і
ради
факультетів
Педуніверситету
Робота загальноуніверси- Засідання ректорату
тетських семінарів
Робота студентських науЗасідання профкому
Робота наукових
Засідання профкому
кових гуртків, проблемних
товариств студентів,
груп та груп з підготовки до
аспірантів та молодих
олімпіад і конкурсів
вчених
Виховні години в акад. групах на природничо-географічному факультеті; в навчально-науковому інституті педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації; факультеті
історії, права і публічного управління, факультеті дошкільної, початкової освіти та мистецтв
імені Валентини Волошиної
Заходи за планами Педуніверситету, інституту і факультетів
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ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
на 2020-2021 навчальний рік
№п/п

Питання, що виносяться на розгляд

Дата
проведення

відповідальні

І засідання
1.

2.

3.

Звіт про діяльність університету у 20192020 навчальному році і завдання щодо
якісної підготовки фахівців у 2020-2021
навчальному році
Затвердження планів роботи вченої ради,
ректорату, відділу молодіжної політики та
соціальної роботи Педуніверситету на
2020-2021 навчальний рік
Поточні питання

Ректорат

31 серпня
2020 року
Проректори,
голова вченої ради
Вчений секретар

ІІ засідання
1.
2.

Затвердження
обсягу
навчального
навантаження кафедр Педуніверситету
Поточні питання
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16 вересня
2020 року

Начальник
навчальнометодичного відділу

Вчений секретар

ІІІ засідання
1.

2.

3.

Про роботу викладачів кафедр Навчальнонаукового інституту педагогіки,
психології, підготовки фахівців вищої
кваліфікації щодо пропаганди здорового
способу життя серед студентської молоді
Профорієнтаційна робота колективу
факультету фізичного виховання і спорту
щодо забезпечення якісного набору
вступників у 2021 році
Поточні питання

21 жовтня
2020 року

Комісія, завідувачі
кафедр

Завідувачі кафедр

Вчений секретар

ІV засідання
1.

2.

3.

Підсумки прийому до Педуніверситету
здобувачів вищої освіти у 2020 році та
завдання щодо забезпечення якісного
набору вступників у 2021 році
Стан викладання загальноуніверситетських навчальних дисциплін «Безпека
життєдіяльності та основи охорони праці»
здобувачам СВО бакалавра, «Цивільний
захист» - СВО магістра (денна форма
навчання)
Поточні справи
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18 листопада
2020 року

Відповід. секретар
Приймальної
комісії
Комісія, завідувач
кафедри

Вчений секретар

V засідання
1.

2.

3.

Підсумки прийому до аспірантури і
докторантури у 2020 році та стан
виконання кандидатських і докторських
дисертацій
Профорієнтаційна робота колективу
факультету дошкільної, початкової освіти
та мистецтв імені Валентини Волошиної
щодо забезпечення якісного набору
вступників у 2021 році
Поточні питання

16 грудня
2020 року

Завідувач відділу
аспірантури і
докторантури
Завідувачі кафедр

Вчений секретар

VІ засідання
1.
2.

3.
4.

Звіти голів екзаменаційних комісій з
атестації здобувачів СВО магістра
Підсумки науково-дослідної роботи
Педуніверситету за 2020 рік і ухвалення
напрямів проведення наукових
досліджень та інноваційної діяльності на
2021 рік
Звіт про фінансову діяльність
Педуніверситету за 2020 рік
Поточні справи
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20 січня
2021 року

Голови ЕК (за
окремим списком)
Проректор з
наукової роботи

Головний
бухгалтер
Вчений секретар

VІІ засідання
1.

2.

3.

Аналіз якості навчання здобувачів вищої
освіти за результатами зимової заліковоекзаменаційної сесії 2020-2021
навчального року
Про профорієнтаційну роботу колективу
факультету іноземних мов щодо
забезпечення якісного набору вступників
у 2021 році
Поточні питання

17 лютого
2021 року

Перший проректор
з науковопедагогічної
роботи
Завідувачі кафедр

Вчений секретар

VІІІ засідання
1.

2.

3.

Порівняльний аналіз наукових публікацій
викладачів кафедр університету в наукометричних базах
Про співпрацю колективу викладачів і
студентів Педуніверситету з інститутами
громадянського суспільства
Поточні справи

17 березня
2021 року

Комісія, проректор
з наукової роботи
Проректор з
науковопедагогічної роботи
і міжнародних
питань

Вчений секретар
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ІХ засідання
1.

2.

3.

Про роботу кафедр факультету фізичного
виховання і спорту щодо підготовки
фахівців за заочною формою навчання
Профорієнтаційна робота колективу
факультету математики, фізики,
комп’ютерних наук і технологій
щодо забезпечення якісного набору
вступників у 2021 році
Поточні питання

21 квітня
2021 року

Комісія, завідувачі
кафедр
Завідувачі кафедр

Вчений секретар

Х засідання
1.

2.

3.
4.

Про роботу кафедр факультету філології й
журналістики імені Михайла Стельмаха
щодо підготовки до атестації здобувачів
вищої освіти
Підсумки науково-дослідної роботи
студентів та діяльності студентських
наукових гуртків
Підсумки реалізації проекту Освітнього
хабу NotВох «Старт молодого вчителя»
Поточні питання
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19 травня
2021 року

Комісія, декан
факультету
Начальник
аналітичноорганізаційного
відділу

Керівник абу
Вчений секретар

ХІ засідання
1.

Звіти голів екзаменаційних комісій з
атестації здобувачів ступеня вищої освіти
бакалавра

2.

Про роботу студентського
самоврядування Педуніверситету

3.

Поточні питання

23 червня
2021 року

Голови комісій (за
окремим списком),
начальник
навчальнометодичного відділу

Голова ради
студентського
самоврядування
Вчений секретар
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