
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ФІМ 

від 10.03.2021, протокол №5 

 

Щодо питання «Про результати перевірки якості навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються у ІІ семестрі 2020 – 2021 н.р.» 

 

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 моніторинг освітніх програм та навчальних планів підготовки 

за рівнями вищої освіти» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію завідувачів кафедр взяти до відома.  

2. Відповідно до моніторингу освітніх програм з метою вдосконалення якості вищої освіти, 

за результатами моніторингу ринку праці, запитів абітурієнтів пропонуємо розглянути 

можливість припинити набір у 2021 р. за такими ОПП за першим (бакалаврським) рівнем 

Код та назва спеціальності Назва ОПП 

035 Філологія Філологія. Мова і література (італійська) 

Філологія. Мова та література (французька)  

Філологія. Мова та література (англійська) 

Філологія. Мова та література (німецька) 

Філологія. Переклад (італійська) 

014 Середня освіта Середня освіта. Мова і література (італійська) 

Середня освіта. Мова і література (французька)  

Середня освіта. Мова і література (англійська) 

Пропонуємо розглянути можливість ввести в дію з 01 вересня 2021 р. такі ОПП за першим 

(бакалаврським) рівнем:  

Код та назва спеціальності Назва ОПП 

035 Філологія Філологія (німецька, англійська) 

Філологія (англійська, французька) 

Переклад (італійська, англійська мови) 

014 Середня освіта Середня освіта. Німецька і новогрецька 

мови, зарубіжна література 



Середня освіта. Англійська і німецька 

мови, зарубіжна література 

 

Щодо питання «Про результати співпраці із вітчизняними та зарубіжними 

закладами освіти щодо організації та реалізації освітнього процесу на факультеті 

іноземних мов (вітчизняна та міжнародна академічна мобільність здобувачів освіти 

та викладачів, впровадження сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових 

здобутків під час навчання та викладання, реалізація спільних проектів тощо)» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію завідувачів кафедр взяти до відома. 

2. Здійснити моніторинг укладених договорів про співпрацю з вітчизняними та 

зарубіжними ЗВО, враховуючи наявні результати співпраці. В разі потреби запропонувати 

шляхи активізації спільної роботи з вітчизняними та зарубіжними ЗВО та розширення 

договірної бази. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 06.02.21 

3. Сприяти реалізації проектів ERASMUS+, які діють на ФІМ, та розглянути можливості 

розширення участі в зазначених проектах в межах напрямків діяльності ФІМ. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін виконання: протягом року 

 

Щодо питання «Про результати опитування здобувачів вищої освіти факультету іноземних 

мов «Про якість викладання навчальних дисциплін» у І семестрі 2020 – 2021 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію про результати опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін І семестру 

2020-2021 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 ІІ семестру 2020-2021 н. р. під час літньої екзаменаційної сесії дистанційно 

(з використанням google-форм).  

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

груп голова студентської ради ФІМ.  

Термін: до 05.06.2020 - для здобувачів ОС «Бакалавр» 4-го курсу, до 30.06.2021 - для здобувачів 1-3-

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

 

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

навчально-методичної літератури» 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати вченій раді факультету іноземних мов розглянути питання про видання: 

- Методичних вказівок «Методика написання наукової статті» (для здобувачів ОС «Магістр» 

за освітньо-професійною програмою Середня освіта, спеціальності Менеджмент. 



Управління закладом загальної середньої освіти) кандидата педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та освіти Воєвутко Н.Ю.; 

- Навчально-методичного посібника «Практичний курс третьої іноземної мови (італійської)» 

для студентів-філологів кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри 

італійської філології Грачової А.В.; 

- Методичних рекомендацій до семінарських занять з дисципліни «Педагогічна майстерність 

та творчість» (для здобувачів вищої світи ІV курсу ОС «Бакалавр» за спеціальністю 013 

Початкова освіта) кандидата філологічних наук, доцента кафедри педагогіки та освіти 

Нетреби М.М. 

 

 

 

 


