
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФІМ 

від 16.12.2020, протокол №3 

 

Щодо питання «Про підготовку кафедр факультету іноземних мов до науково-

практичної конференції професорсько-викладацького складу університету» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про підготовку кафедр факультету іноземних мов до науково-

практичної конференції професорсько-викладацького складу університету взяти до 

відома; 

2. Забезпечити роботу секцій на факультеті іноземних мов відповідно до програми 

конференції 

Відповідальні:, завідувачі кафедр 

Термін: відповідно до плану роботи МДУ 

 

Щодо питання «Про забезпечення академічної доброчесності на факультеті 

іноземних мов» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про забезпечення академічної доброчесності в МДУ прийняти до уваги. 

2. З метою популяризації принципів академічної доброчесності та їх впровадження в 

освітньо-наукову діяльність університету включати до планів роботи кафедр питання щодо 

академічної доброчесності. 

3. Брати участь у комунікативних заходах, присвячених питанням академічної 

доброчесності, принципам її забезпечення. 

Відповідальні:, завідувачі кафедр, гаранти ОП 

Термін: щорічно, при плануванні роботи кафедри 

 

Щодо питання «Про проведення кафедральних, факультетських та 

міжфакультетських науково-методичних семінарів, круглих столів, в тому числі з 

питань опитування ЗВО щодо якості організації освітнього процесу та академічної 

доброчесності» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про проведення кафедральних, факультетських та міжфакультетських 

науково-методичних семінарів, круглих столів, в тому числі з питань опитування ЗВО щодо 

якості організації освітнього процесу та академічної доброчесності взяти до відома. 

2. Поширити практику проведення міжкафедральних та міжфакультетських науково-

методичних семінарів за участі галузевих фахівців та науково-педагогічної спільноти 

вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти та установ. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОП  

Термін: протягом року 

3. Провести факультетські науково-методичні семінари щодо Критеріїв якості освітньої 

програми відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОП  

Термін: до 01.04.2021 



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

літератури» 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати вченій раді факультету іноземних мов розглянути питання про видання: 

 
- Навчально-практичний посібник “Theory through practice in the interpretation of verse” (для 

ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» факультетів та інститутів іноземних мов) старшого 

викладача кафедри англійської філології Михайліченко Л.Л.; 

- Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «Особливості 

перекладу ділової кореспонденції» (для студентів ОС «Магістр» освітньо-професійної  

програми «Філологія. Переклад (італійська)») кандидата наук із соціальних комунікацій, 

доцент кафедри італійської філології Трифонової Г. В., старшого викладача кафедри 

італійської філології Ципоренко Л. Д.; 

- Практикум з англійської мови (для здобувачів вищої освіти ОС Магістр спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування) доктора філологічних наук, професора кафедри 

англійської філології Павленко О. Г., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

італійської філології Мараховської Н.В. 

- Методичні рекомендації для контролю якості знань здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Початкова освіта» з дисципліни «Математика з методикою 

викладання математичної галузі» кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки 

та освіти Тимофєєвої І.Б., старшого викладача кафедри педагогіки та освіти Міщенко О.Г.  

 


