
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФІМ 

від 16.09.2020, протокол №1 

 

Щодо питання «Про затвердження складу науково-методичної комісії факультету 

іноземних мов» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити склад науково-методичної комісії факультету іноземних мов на 2020-2021 

н.р. (Додаток 1.) 

 

Щодо питання «Про основні завдання та напрями роботи науково-методичної комісії 

факультету іноземних мов у 2020 – 2021 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визначити наступні пріоритетні напрями роботи науково-методичної комісії факультету 

іноземних мов на 2020-2021 н.р.: 

 

Напрями роботи НМК  Відповідальні  

Науково-методична експертиза 

підручників, навчальних і навчально-

методичних посібників 

Яблоков С.В. 

Моніторинг освітніх програм та 

навчальних планів підготовки за рівнями 

вищої освіти на факультеті іноземних мов 

Завідувачі кафедр, гаранти ОП 

Аналіз навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін ОП 

факультету іноземних мов 

Завідувачі кафедр, гаранти ОП 

Створення умов для забезпечення 

академічної доброчесності та запобігання 

плагіату   

Завідувачі кафедр, гаранти ОП 

Моніторинг якості викладання навчальних 

дисциплін 

Завідувачі кафедр, гаранти ОП 

Сприяння роботі з автоматизації освітнього 

процесу з використанням АС «Деканат» 

Конєва О., Ходова Ю.О.   

Удосконалення підходів до організації 

навчального процесу ФІМ  за допомогою 

технологій дистанційного навчання 

Завідувачі кафедр, гаранти ОП 

 

Щодо питання «Про затвердження плану роботи науково-методичної комісії 

факультету іноземних мов на 2020 – 2021 н.р. 

 

1. Затвердити план роботи науково-методичної комісії факультету іноземних мов на 2020 – 

2021 н.р. (Додаток 2). 

2. Забезпечити виконання плану роботи НМК факультету.  

Відповідальні: голова НМК, заступник голови НМК, завідувачі кафедр, гаранти ОП  

Термін: згідно з планом роботи 

3. Забезпечити розміщення інформації про роботу НМК факультету протягом навчального 

року на сайті факультету  

Відповідальні: секретар НМК Воєвутко Н.Ю.  

Термін: згідно з планом роботи  



 

Щодо питання «Про затвердження плану видання наукової та науково-методичної 

літератури викладачів кафедр факультету іноземних мов у 2020 – 2021 н. р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити план видання наукової, науково-методичної та навчально-методичної 

літератури ФІМ на 2020-2021 н.р. (Додаток 3)  

2. Забезпечити своєчасне подання до НМК пакету документів, необхідних для експертизи 

підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та надання рекомендації до 

їхнього затвердження.  

Відповідальні: завідувачі кафедр  

Термін: протягом навчального року  

3. Забезпечити своєчасне і повне виконання плану видання наукової, науково-методичної 

та навчально-методичної літератури  

Відповідальні: завідувачі кафедр  

Термін: протягом 2020-2021 н.р. 

 

Щодо питання «Про рекомендацію до друку наукової, науково-методичної та 

навчально-методичної літератури» 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати вченій раді факультету іноземних мов розглянути питання про видання: 

- Монографії «Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови засобами інноваційних технологій» к. пед. н., доцента кафедри 

англійської філології Яблокова С.В. 

 


