
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова вченої ради гуманітарно-

педагогічного факультету 

_____________ І. Савицька 

«___» ___________ 2021 р. 
 

ПЛАН РОБОТИ  

вченої ради гуманітарно-педагогічного факультету на 2021/2022 н. р. 

 

 

Дата 

проведення 
Порядок денний Доповідач 

 

30.08.2021 Про підсумки діяльності науково-педагогічного 

колективу гуманітарно-педагогічного 

факультету в 2020/2021 н.р. і завдання 

факультету на 2021/2022 н.р. 

Савицька І.М., канд. 

філос. наук, доцент,  

декан факультету 

 
Затвердження плану роботи вченої ради 

факультету на 2021/2022 н.р. 

Грабовська І.В., канд. 

філол. наук, доцент, 

учений секретар  

 Про підготовку до акредитації освітніх програм 

ОС «Бакалавр» спеціальностей «Журналістика», 

«Професійна освіта» 

Гаранти програм 

 

17.09.2021 
Про організацію практичного навчання на 

гуманітарно-педагогічному факультеті 

Завідувачі випускових 

кафедр, доц. Буцик І.М., 

заст. декана 

 Про підсумки вступної кампанії 2021 року та 

нові пріоритетні напрями профорієнтаційної 

роботи 2021/2022 н.р. 

доц. Буцик І.М., заст. 

декана 

 
Про результати анкетування студентів 

доц. Овчаренко В.М., 

заст. декана 

 

18.10.2021 Про підготовку до акредитації освітньо-

наукових програм 011 Освітні, педагогічні 

науки, 015 Професійна освіта, 033 Філософія 

Голова комісії,  

гаранти програм 

 

 Про підготовку до І етапу всеукраїнських 

олімпіад із навчальних дисциплін і 

спеціальностей, конкурсів наукових 

студентських робіт 

Завідувачі кафедр,  

заст. декана проф. 

Харченко С.В. 

 Затвердження тем магістерських робіт та 

наукових керівників  

Завідувачі випускових 

кафедр, доц. Буцик І.М., 

заст. декана 



 

18.11.2021 Про розвиток науково-інноваційної діяльності 

на гуманітарно-педагогічному факультеті 

проф. Харченко С.В., 

заст. декана 

 Про проведення профорієнтаційної роботи на 

кафедрах управління та освітніх технологій, 

англійської філології 

проф. Кубіцький С.О., 

доц. Дьоміна В.В. 

 
Про виконання плану надходжень на 2021 рік 

від госпрозрахункових підрозділів  

проф. Харченко С.В., 

заст. декана, завідувачі 

кафедр 

 Затвердження статистичного звіту факультету 

за результатами 2021 р. 

доц. Савицька І.М., 

декан факультету 

 

16.12.2021 Про викладання іноземної мови на 

нефілологічних спеціальностях та підготовку 

студентів до ЄВІ  

доц. Дьоміна В.В.,  

голова комісії 

 Затвердження звіту про діяльність факультету 

в 2021 році 

доц. Савицька І.М., 

декан факультету 

 Про виконання рішень вченої ради за І семестр 

2021/2022 н. р. 

доц. Грабовська І.В., 

учений секретар 

 
Про проведення профорієнтаційної роботи на 

кафедрах журналістики та мовної комунікації, 

філософії, психології 

проф. Костриця Н.М., 

доц. Культенко В.П.  

проф. Шмаргун В.М. 

 

 

20.01.2022 За потреби  

 

17.02.2022 Про шляхи посилення рівня мотивації 

студентів гуманітарно-педагогічного 

факультету до навчальної діяльності в умовах 

змішаного навчання 

проф. Шмаргун В.М., 

проф. Сопівник Р.В. 

 

 Про стан підготовки магістерських робіт і звіти 

голів ЕК 
доц. Буцик І.М. 

 Про результати рейтингового оцінювання 

якості роботи НПП факультету у 2020/2021 н р. 
доц. Балалаєва О.Ю. 

 Про проведення профорієнтаційної роботи на 

кафедрах іноземної філології і перекладу, 

культурології, міжнародних відносин і 

суспільних наук 

проф. Амеліна С.М., 

проф. Майданюк І.З., 

проф. Стрілець В.В. 

 

 

17.03.2022 Про активізацію міжнародної діяльності на 

гуманітарно-педагогічному факультеті та 

участь НПП у міжнародних програмах та 

доц. Кравченко А.Г., 

заступник декана 



проєктах 

 Про роботу кафедри романо-германських 

мов і перекладу та стан впровадження 

сучасних інтерактивних методів навчання 

іноземних мов 

проф. Личук М.І., 

голова комісії 

 

 Про проведення профорієнтаційної роботи на 

кафедрах педагогіки та фізичного виховання 

проф. Сопівник Р.В., 

доц. Костенко М.П. 

 

21.04.2022 

Про наукову роботу молодих науковців й 

аспірантів на гуманітарно-педагогічному 

факультеті: стан і перспективи розвитку 

Прохорчук О.М., голова 

ради молодих 

науковців; 

Шеховцова-Бурянова  

В.А., голова ради 

аспірантів 

 Про проведення профорієнтаційної роботи на 

кафедрах романо-германських мов і перекладу, 

соціальної роботи та реабілітації, англійської 

мови для технічних та агробіологічних 

спеціальностей 

проф. Личук М.І., 

проф. Сопівник І.В., 

доц. Грабовська І.В. 

 

19.05.2022 Про рівень підготовки навчальних і навчально-

методичних видань на кафедрах гуманітарно-

педагогічного факультету 

проф. Амеліна С.М., 

голова навчально-

методичної ради 

факультету 

 Звіт за профорієнтаційну роботу кафедр 

протягом 2021/2022 н р.  
завідувачі кафедр 

 

16.06.2022 Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної 

сесії 2021/2022 навчального року та роботу 

екзаменаційних комісій 

доц. Буцик І.М., 

заступник декана 

 Звіт керівників госпрозрахункових підрозділів 

щодо виконання плану надходжень за перше 

півріччя 2022 року 

Керівники 

госпрозрахункових 

підрозділів 

 Про виконання плану роботи та рішень вченої 

ради  

доц. Грабовська І.В., 

учений секретар 

 

 
 

Учений секретар         І. В. Грабовська 

 

 

 

 



Схвалено і затверджено на засіданні вченої ради гуманітарно-педагогічного 

факультету, протокол № 1 від 30.08.2021. 

 

 

Примітка. На засіданні вченої ради гуманітарно-педагогічного факультету 

розглядатимуть також процедурні і кадрові питання, передбачені Законом 

України «Про вищу освіту» і Статутом НУБіП України, питання рекомендації до 

друку наукової та навчально-методичної літератури. 


