
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА 

ФАКУЛЬТЕТ 

ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

16 березня 2020 року         № 11 

 

Відповідно до рішення оперативної наради Факультету педагогіки і 

психології від 16.03.20 р.: 

1. Заступникам декана з навчальної роботи до 19.03.20 р. подати 

модератору сайту перелік навчальних дисциплін Факультету другого півріччя 

2019/2020 н. р. 

2. Завідувачам кафедр до 19.03.20 р. подати модератору сайту згідно 

додатку 1: 

- робочі програми навчальних дисциплін другого півріччя 2019/2020 н. р.; 

- відповідне навчально-методичного забезпечення; 

- картки забезпечення дистанційного навчання з дисциплін кафедри на 

період карантину. 

3. Завідувачам кафедр, що здійснюють організацію освітнього процесу 

студентів заочної форми навчання з 23.03.2020 по 11.04.2020 р., відповідно до 

розкладу навчальних занять забезпечити контроль за його виконанням у режимі 

дистанційного навчання. 

4. Адаптувати до потреб абітурієнтів відповідних спеціальностей 

факультету розіслані попередньо «Освітні анкети» та надіслати проекти анкет 

на пошту деканату (fpp@npu.edu.ua) до 24.03.2020 р. 

5. Забезпечити затвердження планів методичної та наукової роботи  

професорсько-викладацького складу кафедри  із зазначенням  виду  науково-

методичної роботи та очікуваним результатом, відповідно до додатка 2 та 

довести його відповідним викладачам кафедри. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на заступника 

декана з навчальної роботи професора І. М. Шапошнікову та заступника декана 

з наукової роботи та міжнародних зв’язків професора О. В. Матвієнко. 

 

 

Декан 

Факультету педагогіки і психології    Т. О. Олефіренко 

 

mailto:fpp@npu.edu.ua
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ДОДАТОК 1 

 

Наявність необхідного навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання 

 

№ 
Освітній 

ступінь 

Форма 

навчання 

Термін 

навчання 
Курс Група Назва дисципліни Викладач 

Матеріали 

подано модератору 

Відмітка про 

завантаження на сайт 

Робоча 

програма 

Картка 

забезпечення 

Робоча 

програма 

Картка 

забезпечення 
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ДОДАТОК 2 

Планування та обліку  

основних видів науково-методичної роботи викладачів  

Факультету педагогіки і психології 

на період з 12 березня до 3 квітня 2020 р. 
 

№ 

з/п 
Вид методичної роботи Назва роботи Виконання 

1 2 3 4 

1. Розробка робочого навчального 
плану, який розробляється вперше 
(за умови затвердження) 

  

2. Розробка і видання типової програми 
нової дисципліни 

  

3. Підготовка робочої навчальної 
програми  або силабусу з дисципліни 

  

4. Підготовка конспекту лекцій з 
дисципліни: 
- яка вводиться вперше 

  

5. Підготовка і видання методичних 
матеріалів до: 

-семінарських, практичних, 

лабораторних занять; 

- курсових проектів (робіт); 

- дипломних проектів (робіт); 

- навчальних (виробничих) практик; 

- самостійної роботи студентів; 

- проведення ділової гри (у -т. ч. на 

іноземній мові) 

  

6. Розробка тематики курсових, 

дипломних, магістерських робіт із 

складанням списку літератури 

  

7. Розробка та впровадження наочних 

навчальних посібників (схем, 

діаграм, стендів, слайдів тощо) 

  

8. Складання: 
- екзаменаційних білетів; 

- завдань для проведення 

модульного контролю знань; 

- завдань для проведення тестового 

контролю знань 

  

9. Підготовка пакета контрольних 
кваліфікаційних завдань (тестів) для 
перевірки залишкових знань 
студентів 

  

10. Розробка елементів дистанційної 
форми навчання: 

- електронних варіантів підручників 

(навчальних посібників); 

- електронних варіантів лекцій 

  

11. Переклад навчальних та науково-
методичних видань з/на іноземну 
мову (за фактом видання) 
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12. Підготовка та видання підручника 
(навчального посібника) 

  

13. Рецензування підручників, 
навчальних посібників 

  

14. Підготовка акредитаційної справи за 
спеціальністю  

 

15. Підготовка проектних пропозицій та 
виконання міжнародних грантів.  

 

16. Керівник НДР за державною, 
держдоговірною програмою 

  

17. Відповідальний виконавець, 
виконавець окремих розділів 
державної, держдоговірної НДР 

  

18. Підготовка відгуку офіційного 

опонента: 

- на кандидатську дисертацію; 

- на докторську дисертацію 

  

19. Опублікування монографії 
 

  

20. Опублікування словника, довідника, 
брошури 

  

21. Опублікування статті в наукових 

журналах, що входять до 

міжнародних наукометричних  баз 

даних 

  

22. Опублікування статті у фахових 
виданнях України 

  

23. Опублікування статті в інших 
виданнях 

  

24. Опублікування тез доповідей 

 

  

25. Наукові доповіді на міжнародних 
конференціях, симпозіумах, 
семінарах 

  

26. Наукові доповіді на всеукраїнських 
конференціях, симпозіумах, 
семінарах 

  

27. Наукові доповіді на конференціях, 
симпозіумах, семінарах 

  

28. Рецензування монографій, 
дисертацій, статей, авторефератів 
тощо 

  

29. Керівництво науково-дослідною 
роботою студентів з підготовкою: 

- наукові статті; 

- роботи на конкурс; 

- доповіді на конференцію 

  

 

 


