
 УВЕДЕНО В ДІЮ 

Наказ МДУ 

від 07.05.15 р. 

№106-з 

Рішення Вченої ради 

Мукачівського державного університету 

від 29.04.2015 р. (протокол №12) 

 
Про організацію роботи та викладання дисциплін 

на кафедрі педагогіки й методики  

дошкільної та початкової освіти. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри педагогіки 

й методики дошкільної та початкової освіти Товканець Г.В. та комісії про 

результати перевірки кафедри Вчена рада ухвалила: 

І. Роботу кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової 

освіти визнати задовільною. 

ІІ. Завідувачу кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової 

освіти : 

1. Привести у відповідність до встановлених вимог документацію кафедри: 

1.1 екзаменаційну документацію – термін до 20.05.2015 р. 

1.2 нормативну документацію щодо дипломного проектування – термін до 

20.05.2015 р. 

1.3 нормативну документацію ДЕК – термін до 01.09.2015 р. 

1.4 нормативну документацію щодо курсових робіт – термін до 01.06.2015 р. 

1.5 журнали інструктажів та журнал по техніці безпеки – термін до 01.06.2015 р. 

2. Привести у відповідність до чинних норм структурно-логічні схеми з 

кожного напряму підготовки/спеціальності у відповідності з навчальним 

планом (2014 навчальний рік вступу) та ОПП, ОКХ, засоби діагностики та 

ККЗ. 

Термін: 

до 01.09.2015 р. 

3. При формуванні педагогічного навантаження викладачів дотримуватися 

норм щодо кількості лекційних годин та обмежень щодо загальної кількості 

дисциплін на одного викладача. 

Термін: 

до 01.09.2015 р. 

4. Забезпечити приведення у відповідність до норм навчально-методичне 

забезпечення кафедри (завдання до виконання контрольних робіт для 

студентів заочної форми навчання). 

Термін: 

до 01.09.2015 р. 

 

 



5. Посилити відповідальність викладачів щодо виставлення 

результатів модульного контролю.  

Термін: 

постійно. 

6. Розпочати роботу з встановлення міжнародних зв’язків з 

зарубіжними вищими навчальними закладами щодо обміну досвідом у 

науковій та навчально-методичній сферах. 

Термін: 

до 01.01.2016 р. 

7. Активізувати роботу по виданню навчальних посібників, 

підручників та монографій, участі факультету у виставках та форумах на 

Всеукраїнському та Міжнародному рівнях. Залучати молодих вчених до 

участі у грантових програмах Всеукраїнського рівня. 

Термін: 

постійно 

8. Посилити роботу наукових керівників для підвищення рівня 

підготовки студентських наукових досліджень для подання до участі у 

Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах та конкурсах студентських 

наукових робіт. 

Термін: 

постійно 

9. Забезпечити широке залучення студентської молоді до участі в культурно-

організаційних та спортивних заходах у позанавчальний час, залучати 

студентів до гурткової та секційної роботи.  

Термін: 

постійно 

10.  Організувати спільно з деканатом індивідуально-виховну роботу із 

порушниками дисципліни, студентами, які мають академзаборгованість 

тощо.  

Термін: 

постійно 

ІІІ. Комісії спільно з кафедрою провести засідання щодо результатів 

перевірки кафедри. 

ІV. Створити робочу групу щодо розробки проекту поділу кафедри та 

представити проект поділу на чергове засідання Вченої ради. 

V. Про проведену роботу по виконанню даного рішення завідувачу 

кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти інформувати 

ректора до 01.09.2015р. та 01.01.2016 р. 
 

 

 

Голова Вченої ради                                 Т.Д. Щербан 

 

Вчений секретар                 К.Й. Пугачевська 

 



 

 


