
       
     ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
 Вченою радою факультету іноземних мов 

        Протокол  № 7 від « 16 » червня 2017 року 
          

 
 
 

План  
роботи Вченої ради факультету іноземних мов 

на 2017-2018 навчальний рік 
 
 

Дата Порядок денний Доповідач 
 

15 вересня 
2017 року 

1. Підсумки прийому на перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні та до 
аспірантури 

2. Ухвалення планів виховної, методичної роботи та лінгвістичного семінару факультету 
 
3.  Про поселення у гуртожиток 

Декан 
 
Заступники декана з наукової, 
виховної та методичної роботи 
Заступник декана з виховної роботи 

20 жовтня 
2017 року 

1. Звіт про роботу профбюро викладачів факультету  
2. Про організацію навчального процесу в аспірантурі  та хід роботи над   науковими        

дослідженнями аспірантів та здобувачів факультету; звіти аспірантів 
3. Про підготовку студентів до Всеукраїнських олімпіад та конкурсів студентських наукових      
робіт 

Голова профбюро викладачів 
Заступник декана з наукової роботи; 
аспіранти 
Завідувачі кафедр 

17 листопада 
2017 року 

1. Підсумки педагогічної та перекладацької практик студентів-бакалаврів (VII cеместр)  і 
перекладацької та асистентської практик студентів-магістрів (ІІ семестр) 
2. Про розвиток наукових шкіл факультету 
3. Звіт про роботу Лінгвістичного центру 

Завідувачі кафедр, керівники практик 
по факультету  
Заступник декана з наукової роботи 
Директор центру 

15 грудня 
2017 року 

1.  Про роботу спеціалізованої вченої ради факультету 
2.  Підсумки перекладацької практики студентів-магістрів (І семестр)  
3. Про виконання плану підвищення кваліфікації викладачами кафедр 

Голова спеціалізованої вченої ради 
Керівники практики, завідувачі 
кафедр 
Завідувачі кафедр 

19 січня 
2018 року 

1. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури за 2017 рік 
2. Звіт з наукової роботи факультету 
3. Про роботу кураторів груп ІV курсу 

Заступник декана з методичної роботи 
Заступник декана з наукової роботи 
Відповідальні за роботу кураторів 



16 лютого 
2018 року 

1. Підсумки зимової сесії на денному і заочному відділеннях та завдання кафедр факультету 
щодо успішного завершення 2017-2018 навчального року 

 
2. Про профорієнтаційну роботу випускаючих кафедр факультету та про роботу кафедр 

щодо підготовки до нового набору  
3.    Про роботу кураторів груп ІІІ курсу 

Завідувачі кафедр, заступники декана 
з навчально-методичної роботи та по 
заочному відділенню 
Завідувачі кафедр, відповідальні за 
профорієнтаційну роботу по кафедрах  
Відповідальні за роботу кураторів 

16 березня 
2018 року 

1. Про фахову підготовку іноземних студентів  
2. Про забезпечення публічної інформації про діяльність факультету на сайтах факультету та 

кафедр 
3. Про роботу кураторів груп ІІ курсу 

Завідувачі кафедр 
Відповідальні за роботу сайтів 
факультету та кафедр 
Відповідальні за роботу кураторів 

20 квітня 
2018 року 

1. Звіти про роботу профбюро студентів та студентської ради факультету 
 
2. Підсумки асистентської практики 
 
3. Про роботу кураторів груп І курсу 

Студентський декан, голова профбюро 
студентів 
Завідувачі кафедр,  керівники 
практики по факультету  
Відповідальні за роботу кураторів 

18 травня 
2018 року 

1. Звіти заступників декана з методичної та виховної роботи 
 
2. Звіт про роботу НТСАД та МВ 
3. Затвердження робочого навчального плану та переліку спецкурсів на 2018/2019 н. р. 

Заступники декана з методичної та 
виховної роботи 
Голова НТСАД та МВ факультету 
Заступник декана з навчальної роботи 

15 червня 
2018 року 

1. Звіт декана про роботу факультету у 2017-2018 навчальному році  
2. Підсумки літньої сесії і атестаційних екзаменів денного та заочного відділень 
 
 
3. Про виконання навчального навантаження кафедр факультету у 2017-2018 та 

затвердження планів на 2018-2019 навчальний рік 
4. Ухвалення плану роботи Вченої ради факультету на 2018-2019 навчальний рік 
 

Декан факультету 
Завідувачі кафедр, заступники декана 
з навчально-методичної роботи та по 
заочному відділенню 
Завідувачі кафедр 
 
Учений секретар 
 

 
УХВАЛЕНО  НА  ЗАСІДАННІ  ВЧЕНОЇ  РАДИ  ФАКУЛЬТЕТУ 

 
16 червня 2017 року 

 
Декан факультету                                                                                                                                 проф. В.Г.Пасинок 
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