
ухвАлА
Вчено.і. ради Львівського національного університету

імені івана Франка
від 28 лютого 2018 року

протокол № 46/2

Про навчально-методичну, наукову та
виховну роботу факультету
педагогічно.і. освіти

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  голови  комісі.і.,  проректора  з  науково-
педагогічно.і. роботи  проф. Гарасима Я. І. та звіт декана факультету педагогічно.і.  освіти доц.
Герцюка   д. д.   про   навчально,методичну,   наукову   та   виховну   роботу      факультету
педагогічноЇ освіти, зауваження та пропозиці.і., Вчена Рада

у х в а л и л а:

1.   Навчально-методичну,   наукову   та  виховну   роботу   факультету   педагогічно.і.  освіти
схвалити.

2.    деканові  та  завідувачам    кафедр,  враховуючи  сучасні  вимоги  щодо  якості  освіти  та
підготовки  висококваліфікованих фахівців  для Ново.і. укра.і.нсько.і. школи:

-здійснити  структурну   модернізацію  факультету педагогічно.і. освіти;
2018/2019 н.р.

- розробити  нові освітні програми  і навчальні плани  для всіх спеціальностей
факультету ОС «Бакалавр» і  «Магістр»;

2018/2019 н.р.

-започаткувати   другий (магістерський) рівень   вищо.і. освіти зі спеціаліності   231
«Соціальна робота»;

2018/2019н.р.

-підготувати    до  кінця  2018/2019  н.р.    не  менше  2-х  атестованих    електронних
навчальних курсів з  кожно.і. спеціальності;

-забезпечувати актуалізацію  та повноту     електронних профілів викладачів  у  веб-
ресурсах Університету;     систематично оновлювати  сайт  факультету;

Постійно

-  вдосконалювати     систему     практично.і.  підготовки,     організаці.і.  педагогічноЇ  і
виробничо.і.  практик  студентів  факультету,    відкрити  експериментальні  Майданчики  для
проведення    навчально-методично.і.,  науково.і.  та  виховно.і.  роботи    у  ЗСШ  і  професійно-
технічних закладах міста Львова

`  ПосТійно

3. Спільно із   факультетами Університету  вдосконалювати   зміст   кредитного наповнення
психолого-педагогічноЇ складово.і. підготовки фахівців за спеціальністю  «Середня освіта» (за
предметними спеціалізаціями).

Постійно
Відповідальні: декан ФПО

декани факультетів Університету



4. Розробити перспективний  план підготовки  на факультеті  упродовж 2018-2023 докторів
філософі.і.  і докторів наук.

Травень 2018  р.
Відповідальні.. декан,    зав. кафедрами

5.  Розробити    і  впроваджувати    факультетську  Програму  підготовки    навчально.і.  книги
(авторських і колективних підручників, посібників, хрестоматій, збірників та ін. навчально-
методично.і. літератури) із педагогічних курсів і спецкурсів.

Постійно
Відповідальні: декан,    зав. кафедрами

6. Готувати   пропозиці.і.  на Конкурс проектів наукових досліджень і розробок за рахунок
коштів державного бюджету.

щорічно
Відповідальні: декан, зав. кафедрами

7.   Ініціювати'  проведення   на   базі   факультету      П   етапу   Всеукра.і.нського      конкурсу
студентських   наукових   робіт   з   галузей   знань   і   спеціальностей   або      Всеукра.і.нсько.і.
студентсько.і. олімпіади із педагогічних дисциплін.

2020/2021 н.р.
Відповідальні: декан, зав. `кафедрами

9.   Активізувати   участь   викладачів     факультету     у  європейських   освітніх   і  наукових
програмах,  міжнародних  проектах  з  метою  отримання     індивідуальних  (колективних)
грантів,  стипендій  на     проведення  наукових  досліджень,     закордонного  стажування,
публікацій  у    періодичних  виданнях,  включених  до  міжнародних  наукометричних  баз
даних тощо.

Відповідальні: дека", зав. кафедрами

10. Відновити діяльність загальноуніверситетсько.і. Школи  педагогічно.і. майстерності
викладача.

ІІ семестр 2017-2018 н.р.
Відповідальні: декан,  зав. кафедрами

11.  Здійснити ремонт  і  створити  на базі  ауд.  56  (вул.  Туган-Барановського,  7)    лекційну
презентаційну аудиторію факультету з відповідним технічним наповненням.

Впродовж2018р.    .
Проректор  Курляк В.Ю.,

декан  факультету

12. Забезпечити  безперебійну  роботу wі-Fі в навчальних корпусах факультету  (вул. Туган-
Барановського, 7, вул. Антоновича,16)

Постійно
Відповідальні: прор. Кухарський В.М.

декан факультету

12.  Збільшити    кількість    місць  для    поселення  студентів    факультету    в  гуртожитках
Університету '

13. Проміжний
2020 року.

Голова

Впродовж 2018 р.
Проректор Лозинський М.В. ,

декан факультеп" директор  студмістечка

заслухати на Вченій раді УніверситетУ у   березні

~         В.П. Мельник


