
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФІМ 

від 21.10.2020, протокол №2 

 

Щодо питання «Про організацію та проведення системного моніторингу успішності та 

якості знань студентів на факультеті іноземних мов» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію про результати опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін ІІ 

семестру 2019-2020 н. р. прийняти до уваги.  

2. Обговорювати результати опитування на засіданнях кафедр, формувати короткострокові та 

довгострокові рішення для усунення виявлених недоліків для вдосконалення якості вищої освіти.  

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр  

Термін: щосеместрово. 

3. Використати результати опитування для моніторингу освітніх програм.  

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр.  

Термін: до 01.09.2021  

4. Провести опитування серед здобувачів денної та заочної форм навчання щодо якості викладання 

навчальних дисциплін І семестру 2020-2021 н. р. під час зимової екзаменаційної сесії дистанційно 

(за допомогою електронної пошти зі збереженням принципу анонімності, з використанням google-

форм). 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, куратори академічних груп, старости академічних 

груп, голова студентської ради ФІМ.  

Термін: до 26.12.2020 - для здобувачів ОС «Магістр» 2-го року навчання, до 30.01.2021 - для 

здобувачів 1-4-х курсів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» 1-го року навчання 

 

Щодо питання «Про використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

процесі» 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Інформацію голови НМК ФІМ Павленко О.Г. про використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі на факультеті іноземних мов взяти до відома.  

2. Організувати та забезпечити реєстрацію на Навчальному порталі МДУ здобувачів вищої освіти, 

що вступили до ЗВО.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, куратори академічних груп.  

Термін до 01 листопада 2020 

3. З метою підвищення якості освіти і якості освітніх послуг розширити інформаційно-

комунікативну складову освітнього процесу: 

- вивчати і застосовувати найкращі вітчизняні/світові практики щодо використання цифрових 
технологій в освітньому процесі (від окремих тем, модулів навчальних дисциплін до створення 

інтерактивних курсів як складових ОП); 

- розвивати/удосконалювати цифрові компетентності учасників освітнього процесу через 

участь/засобами неформальної освіти у (вебінари, тренінги, воркшопи, круглі столи, онлайн 
конференції, форуми); 

- посилити практику розроблення/розробки науково-педагогічними працівниками 

інтерактивних/відео лекторіїв, практикумів, дистанційних курсів для здійснення якісної 
теоретичної і практичної підготовки здобувачів освіти, а також комплексів інтерактивних і тестових 

завдань/системи контрольних і діагностичних заходів для вимірювання й оцінювання їхніх 

результатів освіти, техніки отримання зворотного зв’язку (feedback) в умовах дистанційного 
навчання, режимі Blended Learning; 

- використовувати навчальний Портал МДУ для організації усіх видів навчальної роботи, 

вимірювання навчальних досягнень здобувачів освіти з навчальних дисциплін за відповідними ОП; 



- в рамках моніторингу і перегляду ОП 014 Середня освіта розширити перелік вибіркових 

навчальних дисциплін з метою розвитку інформаційної компетентності здобувачів освіти/студентів 
через запровадження модулів із розробки курсів дистанційного/змішаного навчання/електронного 

(e-learning) і мобільного (m-learning) навчання; 

- активізувати практику проведення онлайн лекцій, семінарських і практичних занять іноземними 
мовами зарубіжними фахівцями відповідних галузей знань; 

Термін: протягом навчального року 

Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОП 

- проводити семінари для науково-педагогічних працівників факультету семінари з використання 
ІКТ технологій. 

Термін: протягом навчального року 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

4. З метою інтеграції освітніх програм спеціальностей факультету у європейський освітній простір 

продовжувати співпрацю з зарубіжними університетами через: 

- розширення можливостей для онлайн-стажувань науково-педагогічних працівників і здобувачів 
освіти факультету; 

- проведення наукових/науково-практично-методичних конференцій у режимі онлайн дискусії за 

участі спікерів та модераторів. 
Термін: протягом навчального року 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

 

 

Щодо питання «Про результати аналізу навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін освітніх програм факультету іноземних мов» 

 

 УХВАЛИЛИ: 

  

1. Інформацію завідувачів кафедр  взяти до відома.  

2. Здійснювати щорічний перегляд КНМЗНД, робочих програм навчальних дисциплін ОП, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (основна / допоміжна література – за останні 5 

років, які містяться у НБ МДУ фахові періодичні видання, статті у наукових журналах, які 

індексуються Scopus/ Web of Science та інших науково-метричних базах, електронні ресурси тощо). 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр.  

Термін: до початку навчального року. 

3. Своєчасно надавати інформацію для наповнення фонду Електронного інституційного 

репозитарію (eIR MSU) з метою накопичення й систематизації інтелектуальних продуктів 

викладачів факультету іноземних мов.  

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, викладачі.  

Термін: відповідно до термінів затвердження та плану видань ФІМ. 

 

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

навчально-методичної літератури» 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати вченій раді факультету іноземних мов розглянути питання про видання: 

- Навчального посібника-практикума «Англійська мова за професійним спрямуванням» (для 

самостійної роботи студентів немовних спеціальностей)» кандидата філологічних наук, 

доцента кафедри англійської філології Моргунової О.О., доктора філологічних наук, 

професора кафедри англійської філології Павленко О. Г. 

 

Щодо питання «Про затвердження каталогу елективних дисциплін професійної підготовки 

для ОП факультету іноземних мов» 

 

УХВАЛИЛИ: 

 



1. Затвердити каталог елективних дисциплін професійної підготовки для ОП факультету 

іноземних мов (Додаток 1). 

 

 


