
 

 
 

 

 

 
 

 



№ 

п/п                                                      

Планові  заходи Термін 

виконання 

Виконавці 

І. Організаційна робота 

1.1. Розподіл студентів I курсу на академічні 

групи  

Вересень 2020 декан 

1.2. Оформлення особистих справ студентів І 

курсу  

Вересень 2020 секретар 

1.3. Оформлення особистих справ студентів 

академічних груп 

Вересень 2020 секретар, 

старости академічних груп 

1.4 Призначення старост академічних груп вересень 2020 декан  

1.5. Розподіл студентів I, II, III, IV курсів на 

педагогічну, практики 

Жовтень 2020, 

січень 2021 

 

зав. практикою 

Шевченко Ж.А.,  

методисти кафедр 

ІІ. Робота зі студентським активом 

2.1. Проведення зустрічі зі студентами 1 курсу вересень 2020 декан, заступник декана 

2.2. Проведення інструктажу старост груп вересень 2020 декан, 

секретар  

2.3. Проведення старостатів протягом року декан, 

секретар 

2.4. Розподіл аудиторного фонду навчального 

корпусу  

вересень 2020 секретар,  

Жембровська В.М. 

2.4. Рейди перевірок (гуртожитків, лекційних 

та практичних занять) 

протягом року куратори академічних  

груп, декан 

III. Робота з кураторами академічної 

мобільності 

протягом року  декан, заступник декану 

3.1. Призначення кураторів академічної 

мобільності за напрямом підготовки 

вересень 2020 декан 

3.2. Проведення кураторських годин протягом року куратори 

 

IV. Організація роботи студентського 

самоврядування  

протягом року  голова студради факультету  

4.1. Загальні збори студентської ради ІДГУ вересень 2020, 

лютий 2021 

члени студентського 

самоврядування 

4.2. Засідання студентської ради  протягом року члени студентського 

самоврядування 

4.3. Благодійний ярмарок «Від серця до серця» 

з нагоди святкування дня міста 

вересень 2020  куратори, 

 члени студентського 

самоврядування 

4.4. Святкування католицького Різдва  грудень 2020 р. куратори,  

члени студентського 

самоврядування 

4.5. Проведення конкурсу на кращого старосту березень 2021 куратори, 

 члени студентського 

самоврядування 

4.6. Обговорення питань виховної роботи зі 

студентами на засіданнях студради 
факультету 

щомісяця голова студради факультету  

 

V. Документація факультету 

5.1. 

 

Оновлення інформаційних стендів вересень 2020 

 

декан, 

секретар 

5.2. 

 

Складання витягів з навчального плану вересень 2020 

 

декан, 

секретар 

5.3. 

 

Складання графіків заліково-

екзаменаційної сесії 

листопад 2020 

квітень 2021 

декан, 

секретар 



5.4. 

 

Підготовка графіків перескладання заліків 

та екзаменів 

грудень 2020 

червень 2021 

декан, 

секретар 

5.5. 

 

Складання розкладу державної атестації та 

списків студентів з напрямів підготовки 

ОС «бакалавр»,  «магістр»  

жовтень 2020 

квітень 2021 

 

декан, 

секретар 

 

5.6. Моніторинг ведення залікових книжок, 

заліково-екзаменаційних відомостей і 

журналів академічних груп. 

лютий, 

червень 

 2021 

декан, 

навчальний відділ 

 

VI. Навчально-методична робота 

6.1. 

 

Перевірка відповідності робочих 

навчальних програм з навчальних 

дисциплін за вимогами. 

вересень 2020, 

лютий 2021 

завідувачі кафедр 

6.2. 

 

Перевірка навчально-методичного 

забезпечення з дисциплін кафедр 

вересень 2020, 

лютий 2021 

завідувачі кафедр 

6.3. Затвердження тем магістерських робіт вересень, 

жовтень 2020, 

квітень 2021 

декан, 

члени вченої ради 

6.4. 

 

Перевірка наявності на кафедрах 

матеріалів підсумкового контролю 

жовтень 2020,  

лютий 2021 

 

декан 

6.5. 

 

Моніторинг ведення залікових книжок, 

заліково-екзаменаційних відомостей та 

журналів академічних груп. 

грудень 2020 

травень 2021 

 

декан, 

Жембровська В.М. 

 

 

6.6. Моніторинг якості знань студентів за 

результатами іспиту 

січень, 

березень  2021 

декан, 

завідувачі кафедр 

6.7. Підсумки педагогічної, перекладацької 

практик 

січень,  

березень 2021 

декан, 

завідувачі кафедр, 

члени вченої ради 

6.8. Обговорення стану  виконання 

магістерських  робіт 

грудень 2020 декан, 

члени вченої ради 

6.9. Обговорення підсумків АК 2020-2021 н.р. лютий,червень 

2021 

декан, 

члени вченої ради 

VII. Науково-дослідна робота 

7.1. Проведення науково-теоретичного 

семінару «Фрактальна природа науково-

фантастичних світів» 

вересень 2020 кафедра англійської філології 

7.2. Проведення онлайн-зустрічі до Дня 

європейських мов «Орел та Решка» 

вересень 2020 кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.3. Круглий стіл «Перекладацька спадщина 

сьогодення» 

вересень 2020 кафедра англійської філології 

7.4. 

 

Атестація аспірантів на вченій раді 

факультету 

жовтень 2020 декан, 

вчена рада, аспіранти  

7.5. Проведення I туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних 

наук 2019-2020 н.р., підведення підсумків 

грудень 2020 декан, завідувачі кафедр 

7.6 Участь у роботі Малої академії наук листопад-

грудень 2020 

декан, завідувачі кафедр, члени 

вченої ради 

7.7. І етап Всеукраїнської олімпіади листопад 2020 декан, завідувачі кафедр 

7.8. 

 

Участь студентів-переможців факультету в 

ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади у 

визначених Міністерством освіти і науки 

України базових закладах 

квітень 2021 

 

декан, 

завідувачі кафедр 

 



7.9. 

 

Проведення щорічної науково-практичної 

конференції «Пріоритетні напрями науки: 

пошук студента», присвяченої Дню науки 

травень 2021 

 

декан, 

завідувачі кафедр 

 

7.10. Проведення науково-практичної 
конференції «Перспективні наукові 

дослідження європейских мов, літератури 

та методика їх викладання» 

лютий 2021 Доц. Олейнікова Г.О. 

7.11. Онлайн науково-практична конференція 

«Інноваційні технології у навчанні 

іноземних мов 

січень 2021 кафедра англійської філології 

7.12. Проведення міжнародної науково-

практичної конференції «Буджацький 

фронтир у дзеркалі сучасної 

гуманітаристики» 

листопад 2020 р. декан, зав.кафедр 

7.13. Круглий стіл з актуальних проблем 

сучасної методики навчання іноземних 

мов 

березень 2021 доц. Рябушко С.О., доц. 

Шавловська Т.С., ст.викл. 

Лузанова Л.В. 

7.14. Конференція «Перспективні наукові 

дослідження європейских мов, літератури 

та методика їх викладання» 

квітень 2021 доц. Олейнікова Г.О. 

7.15. Проведення науково-теоретичного 

семінару «Специфіка ямного складу 

іменників на позначення моральності в 

сучасних українській та англійській 

мовах» 

жовтень 2020 кафедра англійської філології 

7.16. Проведення науково-теоретичного 

семінару «Особливості сучасної 

англомовної суспільно-політичної 

лексики» 

травень 2021 кафедра англійської філології 

7.17. Проведення науково-теоретичного 

семінару «Актуальні проблеми інтернет-

лінгвістики» 

квітень 2021 кафедра англійської філології 

7.18. Проведення науково-теоретичного 

семінару «Вживання метафоричних 

моделей в комунікативніх ситуаціях з теми 

«COVID-19» 

листопад 2020 кафедра англійської філології 



7.19 Проведення науково-теоретичного 

семінару «До питання про жанрові 

особливості антропонімічної номінації 

персонажів» 

січень 2021 кафедра англійської філології 

7.20. Проведення науково-теоретичного 
семінару «Динамічні зміни в сучасному 

англійському дискурсі» 

березень 2021 кафедра англійської філології 

7.21. Проведення науково-теоретичного 

семінару «Особливості викладання 

академічного письма в контексті 

академічної мобільності.» 

травень 2021 кафедра англійської філології 

7.22. Проведення науково-теоретичного 

семінару «Використання автентичних 

іншомовних матеріалів на практичних 

заняттях з англійської мови.» 

лютий 2021 кафедра англійської філології 

7.23. Проведення науково-теоретичного 

семінару «Використання проблемних 

ситуацій при формуванні іншомовної 

комунікативної компетентності на 

заняттях англійської мови» 

листопад 2020 кафедра англійської філології 

7.24. Семінар для вчителів іноземних мов м. 
Ізмаїла і регіону з теми «Використання 

сучасних технологій  навчання іноземних 

мов в умовах дистанційного навчання» 

січень 2021 кафедра романо-германської 
філології та МНІМ 

7.25. Поетичні твори німецьких колоністів 

Бессарабії (1814/1940): до проблеми 

художнього перекладу українською мовою 

травень2021 р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.26. Вплив глобальної мови і культури на 

національні мови(на прикладі німецької 

мови). 

травень2021 р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.27. Пандемія Covid-19 як чинник впливу на 

словник неологізмів сучасної французької 

мови 

березень2021р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.28. Сучасні технології навчання німецької 
мови здобувачів ОС «бакалавр» 

березень 2021 р. кафедра романо-германської 
філології та МНІМ 

7.29. Мовна взаємодія як проблема сучасної 

лінгвістики 

лютий 2021р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 



7.30 Мотивація , як основний чинник 

підвищення ефективності навчання 

іноземних мов 

грудень 2020 р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.31. Кейс-метод як інтерактивна технологія у 
процесі формування іншомовної 

соціокультурної компетентності 

січень 2021р. кафедра романо-германської 
філології та МНІМ 

7.32. Особливості використання сучасних 

мультимедійних засобів навчання 

англійської мови  

вересень 2020р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.33. Особливості підготовки учнів старшої 

школи до ЗНО з німецької мови 

листопад 2020р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.34. Аспекти лінгвістичного аналізу 

художнього тексту  

квітень 2021р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.35. Лінгво-культурологічні особливості 
дискурсу франкомовних бессарабських 

колоністів. 

лютий 2021р. кафедра романо-германської 
філології та МНІМ 

7.36. Деякі особливості  використання 

автентичних матеріалів на заняттях з 

німецької мови :1 курс,мовні спеціальності 

листопад 2020р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.37. Символічний складник колоративу білий. квітень 2021р. 

 

кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.38. Interferenţelexico-semanticeruso-ucraineano - 

române / Російсько-українсько-румунські 

лексико-семантичні інтерференції 

березень 2021р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

7.39. Error correction technics on the English 
lessons 

жовтень 2020р. кафедра романо-германської 
філології та МНІМ 

7.40. Конференція «Слов’янські читання» травень 2021 кафедра загального 

мовознавства, слов’янських 

мов та світової літератури 



7.41. Круглий стіл «Духовна спадщина Кирила 

та Мефодія» 

травень 2021 кафедра загального 

мовознавства, слов’янських 

мов та світової літератури 

XIII.      Організаційно-виховні заходи 

№ 
Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний за виконання 

8.1. Збори студентів І курсу, проведення 

інструктажу з організаційно-виховної 

роботи факультету 

вересень 2020 

р. 

декан, куратори академічної 

мобільності, зав.кафедр 

8.2. Проведення інструктажу старост груп з 

організаційно-виховної роботи 

факультету 

вересень  2020 

р. 

декан, куратори 

8.3. Ознайомлення з правилами проживання 

у гуртожитку 

вересень 2020 

р. 

директор студмістечка 

 

8.4. День факультету жовтень 2020 р. декан, куратори, студентська 

рада 

8.5. Посвята у студенти першокурсників жовтень 2020 р. декан, куратори, студентська 

рада 

8.6. Проведення екскурсій по музеям міста: 

музей Придунав’я, музей «Фортеця», 

Історичний музей О.Суворова 

жовтень 2020 р. куратори груп I-II курсів, 

студентська рада 

8.7. Урочистості до Дня захисника Вітчизни жовтень 2020 р. куратори академічної 

мобільності, організатор 

дозвілля, студрада 

8.8. Організація та залучення студентів до 

участі у відзначенні Міжнародного дня 

студента 

17 листопада 

2020 р. 

куратори, студрада факультету. 

8.9. Фонетичний конкурс з англійської мови листопад 2020 

р. 

кафедра англійської філології 

8.10. Проведення  новорічного тижня на 

факультеті 

грудень 2020 р. студрада факультету 

8.11. Тематичний тиждень «Різдво в Україні та 

Німеччині», підготовка та проведення 

тематичних та проектних аудиторних 

занять 

грудень 2020 р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

8.12. Конкурс стінних газет / відеороликів до 

свят Новий рік, Різдво 

грудень 2020 р. кафедра англійської філології, 

кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

8.13. Святковий концерт до дня святого 

Валентина 

лютий 2021 р. куратори, 

 члени студентського 

самоврядування 

8.14. Підготовка та проведення традиційного 

свята «Мерцишор-2021» 

березень 2021 

р. 

кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

8.15. Проведення лінгвістичного конкурсу, 

присвяченого дню французької мови 

березень 2021 

р. 

кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

8.16. Конкурс на кращий переклад 

англомовного поетичного або 

прозаїчного творів 

березень 2021 

р. 

кафедра англійської філології 

8.17. Конкурс на кращий переклад 

німецькомовного художнього твору  

березень 2021 

р. 

кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

8.18. День відкритих дверей протягом року декан,  



завідувачі кафедр 

8.19. Святковий концерт з нагоди святкування 

8 березня 

березень 2021 

р. 

куратори, 

 члени студентського 

самоврядування 

8.20. Проведення «Дня німецької мови», 

студентського заходу «Deutsch klingt im 

Herzen», виставки стінних газет за 

актуальною тематикою, ярмарки 

«Німеччина та Україна запрошують Вас 

до столу» 

квітень 2021 р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

8.21. Академічний вечір англійської мови. квітень 2021 р. кафедра англійської філології 

8.22. Тематичний тиждень «Великдень в 

Україні та Німеччині», підготовка та 

проведення тематичних та проектних 

аудиторних занять 

квітень 2021 р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

8.23. Проведення фонетичного конкурсу 

«Барви румунської мови» 

травень 2021 р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

8.24. Музичний кінофестиваль «Нове 

відеобачення» 

травень 2021 р. кафедра романо-германської 

філології та МНІМ 

8.25. Урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги. 

Зустріч з ветеранами. 

травень 2021 р. 

 

куратори, студрада факультету  

8.26. Конкурс проектів «Англомовний світ» травень 2021 р. 

 

кафедра англійської філології 

8.27. Бесіди зі студентами з проблем 
попередження правопорушень студентами 

ІДГУ 

протягом року куратори академічної 

мобільності, методисти 

практик 

8.28. Кураторська година «Гуртожиток 

університету: права і обов’язки» 

щоквартально куратори, 

директор студмістечка 

8.29. Бесіди зі студентами з питань етнічної 

толерантності та віротерпимості 

протягом року куратори академічної 

мобільності 

8.30. Кураторські години на тему: «Вища 

освіта як фактор державотворення і 

культури в Україні» 

протягом року куратори академічної 

мобільності 

 


