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ПЛАН РОБОТИ 

Науково-методичної ради педагогічного факультету  

на 2021-2022 навчальний рік 

Впродовж навчального року науково-методична рада педагогічного факультету 

координує всю науково-методичну роботу викладачів факультету, реалізує науково-

методичний супровід проведення відкритих занять викладачів, що проходять за 

конкурсом; перевірку електронного та паперового навчально-методичного забезпечення з 

дисциплін кафедр (у тому числі на сайті та Віртуальному університеті); моніторинг 

оновлення сторінок кафедр на сайті ХДУ з питань методичного забезпечення освітнього 

процесу, оновлення сторінки НМР факультету на сайті ХДУ, систематично проводить 

засідання науково-методичної ради факультету. 

 

Засідання НМР факультету проводиться кожну четверту середу місяця: 

 

№ засідання Дата проведення 

1 25 серпня 2021 року 

2 22 вересня 2021 року 

3 27 жовтня 2021 року 

4 24 листопада 2021 року 

5 22 грудня 2021 року 

6 26 січня 2022 року 

7 23 лютого 2022 року 

8 23 березня 2022 року 

9 27 квітня 2022 року 

10 25 травня 2022 року 

11 22 червня 2022 року 

 

На кожному засіданні НМР передбачено обговорення за потреби таких питань: 

1. Про обговорення відкритих занять викладачів факультету. 

2. Про рекомендацію до друку посібників та навчально-методичних матеріалів 

викладачів факультету. 

3. Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та 

ХДУ. 

4. Різне. 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Відповідальні за 

виконання 

1 засідання НМР факультету (серпень 2021 р.) 

1. Про затвердження складу НМР факультету Голова НМР 

2. Про затвердження плану роботи науково-методичної ради на 

2021 - 2022 н.р.  

Голова НМР 

 

3. Про затвердження програм практик на 2021-2022 н.р. Чабан Олена 

4. Про затвердження навчальних програм освітніх та 

вибіркових компонент факультету 

Голова НМР 

 

5. Про реалізацію Положення про електронні навчальні курси 

ХДУ 

Юрчук Юрій 

6. Про реалізацію Положення про сертифікатні програми в  

ХДУ.  

Голова НМР 

 

7. Про затвердження переліку сертифікатних програм та груп 

забезпечення. 

Голови 

сертифікатних 

програм 



8. Про врахування висновків та рекомендацій голів 

екзаменаційних комісій першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) РВО денної і заочної форм 

навчання спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта щодо підготовки 

здобувачів 

Голова НМР, 

Гаранти ОПП  

9. Про затвердження форми проведення атестації здобувачів 

першого (бакалаврського) РВО денної і заочної форм 

навчання спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта щодо підготовки 

здобувачів 

Голова НМР 

10. Про затвердження форми проведення атестації здобувачів 

другого (магістерського) РВО денної і заочної форм 

навчання спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта щодо підготовки 

здобувачів 

Голова НМР 

11. Обговорення нормативно-правової бази Міністерства освіти 

і науки України та ХДУ 

Голова НМР 

2 засідання НМР факультету (вересень 2021 р.) 

1.  Про затвердження екзаменаційних матеріалів атестації 

(програм, питань та білетів) на здобуття другого 

(магістерського) РВО спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта 

Гаранти ОПП 

другого 

(магістерського) 

РВО 

2.  Про затвердження екзаменаційних матеріалів атестації 

(програм, питань та білетів) на здобуття першого 

(бакалаврського)РВО спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта 

Гаранти ОПП 

першого 

(бакалаврського)

РВО 

3.  Про стан готовності силабусів освітніх компонент освітньо-

професійних програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) РВО І семестру 

2021-2022 н.р. 

Завідувачі 

кафедр 

4.  Про аналіз фахової відповідності науково-педагогічних 

працівників які забезпечують освітній процес 

спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

016 Спеціальна освіта першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) РВО 

Завідувачі 

кафедр 

5.  Про затвердження сертифікатних програм Голова НМР, 

голови 

сертифікатних 

програм 

6.  Про затвердження списку стейкхолдерів рецензентів 

кваліфікаційних робіт другого (магістерського) РВО денної і 

заочної форм навчання спеціальностей 012 Дошкільна 

освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта 2 рік 

навчання 

Завідувачі 

кафедр 

7.  Про затвердження тематики кваліфікаційних робіт другого 

(магістерського) РВО денної і заочної форм навчання 

спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

016 Спеціальна освіта 2 рік навчання 

Москова Тетяна, 

Радіонова 

Оксана  

8.  Про затвердження тематики курсових робіт 1 (скорочений Завідувачі 



термін), 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання, тематики 

курсових робіт 2 (скорочений термін навчання), 4 курсів 

денної та заочної форм навчання 

кафедр 

 

9.  Про планування роботи, щодо наукового консультування 

підприємств, установ, організацій, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 

установою)»   

Завідувачі 

кафедр 

10.  Про результати проведення анонімного опитування 

здобувачів вищої освіти за результатами вивчення освітніх 

компонент ІІ семестру 2020-21 н.р. та аналіз результатів (За 

інформацією наданою відділом забезпечення якості освіти) 

Помічник декана 

із забезпечення 

якості освіти 

3 засідання НМР факультету (жовтень 2021 р.) 

1.  Про затвердження списку стейкхолдерів рецензентів 

кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня  

вищої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта 

Завідувачі 

кафедр 

 

2

. 

Про затвердження тематики кваліфікаційних робіт першого 

(бакалаврського) РВО денної і заочної форм навчання 

спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

016 Спеціальна освіта 

Москова Тетяна, 

Радіонова 

Оксана 

11.  Про врахування висновків та рекомендацій голів 

екзаменаційних комісій першого (бакалаврського) РВО 

денної і заочної форм навчання спеціальностей 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта щодо написання кваліфікаційних робіт 

Гаранти ОПП 

першого 

(бакалаврського) 

РВО 

12.  Про врахування висновків та рекомендацій голів 

екзаменаційних комісій другого (магістерського) РВО 

денної і заочної форм навчання спеціальностей 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта щодо підготовки здобувачів 

Гаранти ОПП 

другого 

(магістерського) 

РВО 

13.  Про заходи щодо запобігання і попередження академічного 

плагіату на педагогічному факультеті (робота зі 

здобувачами) 

Помічник декана 

із забезпечення 

якості освіти 

4 засідання НМР факультету (листопад 2021 р.) 

 Про затвердження білетів екзаменаційної сесії І семестру Завідувачі 

кафедр 

14.  Про аналіз реалізації ОПП спеціальностей 012 Дошкільна 

освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта СВО 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) РВО  

Гаранти ОПП 

15.  Про навчально-методичну роботу з молодими викладачами 

та сумісниками-стейкхолдерами 

Завідувачі 

кафедр 

 

16.  Про реалізацію Положення про курсову роботу (проєкт)  

 

Голови науково-

методичних 

семінарів 

кафедри 

5 засідання НМР факультету (грудень 2021 р.) 

17.  Про затвердження авторських програм навчальних 

дисциплін факультету 

Голова НМР 

18.  Про результати роботи викладачів щодо реалізації 

Положення про електронні навчальні курси ХДУ у І 

Юрчук Юрій 



семестрі 2021-2022 н.р. 

19.  Про аналіз результатів опитування здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) РВО 

спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

016 Спеціальна освіта про зміст ОПП спеціальностей 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта  

Гаранти ОПП 

 

20.  Про участь НПП у інформальній освіті щодо формування 

академічної доброчесності. 

Помічник декана 

із забезпечення 

якості освіти 

21.  Про реалізацію Положення про сертифікатні програми в  

ХДУ  

Голова НМР, 

голови 

сертифікатних 

програм  

6 засідання НМР факультету (січень 2022 р.) 

22.  Про готовність силабусів освітніх компонент освітньо-

професійних програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) РВО ІІ 

семестру 2021-2022 н.р. 

Завідувачі 

кафедр 

 

23.  Про аналіз підготовки здобувачів першого (бакалаврського)  

РВО до атестаційних іспитів 

Гаранти ОПП 

першого 

(бакалаврського)  

РВО 

24.  Про навчально-методичну роботу з молодими викладачами Голова НМР 

 

25.  Про реалізацію наукового консультування підприємств, 

установ, організацій, що здійснювалося на підставі договору 

із закладом вищої освіти (науковою установою)»   

Завідувачі 

кафедр 

26.  Про затвердження білетів екзаменаційної сесії ІІ семестру  Завідувачі 

кафедр 

7 засідання НМР факультету (лютий 2022 р.) 

27.  Про обговорення проектів навчальних та навчальних 

робочих планів факультету 

Москова Тетяна, 

гаранти ОПП 

28.  Обговорення перспектив роботи НМР факультету у 2022-

2023 н.р. 

Голова НМР 

Перенесено 

29.  Про результати проведення анонімного опитування 

здобувачів вищої освіти за результатами вивчення освітніх 

компонент І семестру 2021-22 н.р. та аналіз результатів (За 

інформацією наданою відділом забезпечення якості освіти) 

Помічник декана 

із забезпечення 

якості освіти 

30.    

8 засідання НМР факультету (березень 2022 р.) 

31.  Про заходи щодо запобігання і попередження академічного 

плагіату на педагогічному факультеті (робота з НПП) 

Помічник декана 

із забезпечення 

якості освіти 

32.  Про заходи щодо запобігання і попередження академічного 

плагіату на педагогічному факультеті (робота зі 

здобувачами) 

Помічник декана 

із забезпечення 

якості освіти 

33.  Про зміни та доповнення у навчальних та навчальних 

робочих планах факультету 

Москова Тетяна, 

гаранти ОПП 



9 засідання НМР факультету (квітень 2022 р.) 

34.  Про аналіз фахової відповідності науково-педагогічних 

працівників які забезпечують освітній процес 

спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

016 Спеціальна освіта першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) РВО 

Завідувачі 

кафедр 

 

 

10 засідання НМР факультету (травень 2022 р.) 

35.  Про участь НПП у інформальній освіті щодо формування 

академічної доброчесності. 

Помічник декана 

із забезпечення 

якості освіти 

36.  Про реалізацію наукового консультування підприємств, 

установ, організацій, що здійснювалося на підставі договору 

із закладом вищої освіти (науковою установою)»   

Завідувачі 

кафедр 

37.  Про результати роботи викладачів щодо реалізації 

Положення про електронні навчальні курси ХДУ у ІІ 

семестрі 2021-2022 н.р. 

Юрчук Юрій 

38.  Про реалізацію Положення про сертифікатні програми в  

ХДУ  

Голова НМР, 

голови 

сертифікатних 

програм  

11 засідання НМР факультету (червень 2021 р.) 

39.  Затвердження програм практик на 2022-2023 н.р. Голова НМР, 

С.П. Чепурна  

40.  
Річний звіт науково-методичної ради факультету за 2021-

2022 н.р. 
Голова НМР 

41.  План науково-методичної ради факультету на 2022-2023 н.р.  Голова НМР 

42.  Різне  
Голова НМР, 

члени НМР 

 

Семінари: 

1. Семінари та майстер-класи з теми «Створення курсів на платформі KSU Online» 

(Юрчук Ю.Ю., Цюпак І.М.). 

2. Науково-методичний семінар: «Аналіз освітніх програм для початкової школи» 

(Віннік Т.О. та запрошені: заступник директора НВК № 56). 

3. Семінар-тренінг «Профілактика професійної деформації педагога» (Казаннікова 

О.В., Лось О.М., Фоміна І.С.). 

4. Семінар кураторів тьюторів «Умови ефективної партнрської взаємодії «куратор - 

студент»» (Горлова А.В., Анісімова О.Е.). 

 


