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План роботи Ради з якості вищої освіти факультету іноземних мов  
Маріупольського державного університету  

на 2022–2023 навчальний рік 
 

Дата Порядок денний Доповідачі 

13.09.2022 

1. Про склад ради Голова ради 
2. Про напрямки роботи ради у 2022-2023 навч. 
році Голова ради 

3.Обговорення та затвердження плану видання 
наукової, навчальної та методичної літератури 
викладачів кафедр факультету іноземних мов у 
2022 – 2023 н.р. 

Голова ради 

4.Про роботу СНТ на факультеті іноземних мов Завідувачі кафедр, голова 
ради 

5.Обговорення та рекомендації Вченій раді 
факультету іноземних мов до затвердження, 
видання і використання у навчальному процесі 
наукової, навчальної та методичної літератури, 
підготовленої викладачами кафедр факультету 
іноземних мов 

Заступник голови ради 

6.Різне  

29.09.22 

1.Про стан та перспективи розвитку наукової 
діяльності за науковими напрямами 
«Гуманітарні науки та мистецтво», «Суспільні 
науки». 

Завідувачі кафедр, голова 
ради 

2.Про стан організації практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти у 2022-2023 навч. році Завідувачі кафедр 

3.Про залучення роботодавців, фахівців-
практиків до проведення аудиторних занять за 
освітніми програмами спеціальностей 
університету та впровадження елементів 
дуальної освіти 

Завідувачі кафедр 

4.Обговорення та рекомендації Вченій раді 
факультету іноземних мов до затвердження, 
видання і використання у навчальному процесі 
наукової, навчальної та методичної літератури, 
підготовленої викладачами кафедр факультету 
іноземних мов 

Заступник голови ради 

5.Різне  

30.11.2022 

1. Про залучення здобувачів вищої освіти до 
розробки освітніх програм за спеціальностями Завідувачі кафедр 

2. Про стан роботи над комплексними 
науковими темами кафедр: підготовка 
заключних і проміжних звітів, реєстрація 
звітних документів в онлайн-системі УкрІНТЕІ  

Завідувачі кафедр 



3.Обговорення та рекомендації Вченій раді 
факультету іноземних мов до затвердження, 
видання і використання у навчальному процесі 
наукової, навчальної та методичної літератури, 
підготовленої викладачами кафедр факультету 
іноземних мов 

Заступник голови ради 

4. Різне  

01.02.2023 

1. Про результати співпраці із вітчизняними та 
зарубіжними закладами освіти щодо організації 
та реалізації освітнього процесу на освітніх 
програмах факультетів (вітчизняна та 
міжнародна академічна мобільність здобувачів 
та викладачів, впровадження сучасних 
вітчизняних та зарубіжних наукових здобутків 
під час навчання та викладання, реалізація 
спільних проєктів тощо) 

Завідувачі кафедр 

2.Про підготовку здобувачів вищої освіти МДУ 
до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань та 
спеціальностей 

Завідувачі кафедр 

3.Про розвиток індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів вищої освіти Завідувачі кафедр 

4.Про моніторинг освітніх програм та 
навчальних планів підготовки за рівнями вищої 
освіти на факультеті іноземних мов 

Завідувачі кафедр 

5. 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 

Завідувачі кафедр 

6. Обговорення та рекомендації Вченій раді 
факультету іноземних мов до затвердження, 
видання і використання у навчальному процесі 
наукової, навчальної та методичної літератури, 
підготовленої викладачами кафедр факультету 
іноземних мов 

Заступник голови ради 

7.Різне  

29.03.2023 
1. Про забезпечення прозорості та публічності 
освітньої діяльності та науково-дослідної 
роботи факультетів і кафедр 

Завідувачі кафедр 



2. Про використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому 
процесі 

Завідувачі кафедр 

3. Про результати опитування «Про якість 
викладання навчальних дисциплін» у І семестрі 
2022-2023 н.р. 

Заступник декана 

4. Обговорення та рекомендації Вченій раді 
факультету іноземних мов до затвердження, 
видання і використання у навчальному процесі 
наукової, навчальної та методичної літератури, 
підготовленої викладачами кафедр факультету 
іноземних мов 

Заступник голови ради 

5. Різне  

31.05.2023 

1. Про підсумки роботи Ради з якості вищої 
освіти ФІМ у 2022-2023 н.р. та обговорення 
плану роботи на 2023 – 2024 н.р 

Голова ради 

2. Про моніторинг освітніх програм та 
навчальних планів підготовки за рівнями вищої 
освіти 

Голова ради 

3.Обговорення результатів навчально-
методичної та наукової діяльності викладачів 
факультету іноземних мов у 2021 – 2022 н.р. 

Завідувачі кафедр 

4.Обговорення та рекомендації Вченій раді 
факультету іноземних мов до затвердження, 
видання і використання у навчальному процесі 
наукової, навчальної та методичної літератури, 
підготовленої викладачами кафедр факультету 
іноземних мов 

Заступник голови ради 

5. Різне  
 

 
 
Декан факультету іноземних мов     Ганна ТРИФОНОВА  
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