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Засідання вченої ради № 1 

Вересень 

1. Про затвердження оновленого складу Ради факультету іноземних мов 

та Ради з якості вищої освіти. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

2. Про затвердження  плану роботи факультету на 2022 – 2023 н.р.  

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

3. Про попередні підсумки роботи приймальної комісії ІДГУ 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

4. Про організацію навчального процесу на факультеті іноземних мов у 

2022-2023 навчальному році 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

5. Про організацію виробничої практики для студентів ІІ курсу ОС 

«бакалавр» та ОС «магістр».  

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

6. Про проведення кафедральних та загальнофакультетських наукових 

заходів у 2022-2023 навчальному році.  

Доповідачі – завкафедр; декан факультету.  

7. Різне. 

 

Засідання вченої ради № 2  

Вересень 

1. Про надання студентам ОС «бакалавр» можливості навчання за 

індивідуальним графіком. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

2. Про затвердження тем кваліфікаційних робіт студентів ІІ курсу ОС 

«магістр». 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

3. Про організацію навчання в умовах воєнного стану. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

4. Про оновлення сайту університету. 

Переглянути всю документацію, освітні програми тощо. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

5. Про підготовку студентських наукових робіт на Всеукраїнський 

конкурс. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

6. Різне 

 



 

 

Засідання вченої ради № 3  

Жовтень 

1. Про надання студентам ОС «магістр» можливості навчання за 

індивідуальним графіком. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

2. Про атестацію аспірантів за період з жовтня 2021 р. по жовтень 2022 р. 

(з урахуванням результатів проміжного контролю) 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

3. Про організацію дистанційної форми навчання для іноземних 

студентів. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

4. Про організацію профорієнтаційної роботи на факультеті іноземних мов 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

5. Про перегляд спектру вибору ДВВ студентами факультету іноземних 

мов. 

Доповідач – доц. Олейнікова Г.О., заступник декана 

6. Про оновлення сайту університету.  

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

7. Про підготовку студентських наукових робіт на Всеукраїнський 

конкурс. 

Доповідачі – завкафедр. 

8. Про підготовку до акредитації спеціальностей ОС «магістр». 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

9. Затвердження делегатів від кафедр на конференцію трудового 

колективу. 

 

Засідання вченої ради № 4 

Листопад 

1. Про основні завдання профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н.р. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету, доц. Фоміна Л.Г., 

відповідальний секретар приймальної комісії ІДГУ. 

2. Про затвердження тематики кваліфікаційних робіт студентів І курсу 

ОС «магістр». 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

3. Про затвердження графіку атестаційного іспиту та захисту 

кваліфікаційних робіт студентів ОС «Магістр».  

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 



4. Про затвердження голів АК ОС «Бакалавр», графіків проведення 

підсумкової атестації; про підготовку екзаменаційної документації. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

5. Про стан підготовки до захисту кваліфікаційних робіт. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету, зав.кафедр. 

6. Про підготовку екзаменаційної документації до атестаційного екзамену 

студентів ОС «Магістр». 

Доповідач: доц. Рябушко С.О., голова ради з якості з вищої освіти ФІМ 

7. Поточні справи. 

 

Засідання вченої ради № 5 

Грудень 

1. Про підготовку до складання зимової заліково-екзаменаційної сесії та 

результати виробничої практики студентів 4 курсу. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету, декан факультету, 

зав.кафедр. 

2. Про стан підготовки студентських наукових робіт на Всеукраїнський 

конкурс. 

Доповідачі: проф. Шевчук Т.С., декан факультету, зав.кафедр. 

3. Про організацію науково-методичного форуму учителів АМ м. Ізмаїл 

та районів Одеської області «Сучасні підходи до викладання англійської 

мови в ЗЗСО (5-6 кл.) НУШ».  

Доповідачі – доц. Рябушко С.О.; декан факультету, завідувачі кафедр.  

4. Поточні справи.  

 

Засідання вченої ради № 6 

Січень 

1. Про організацію педагогічної практики студентів ІІ, ІІІ курсу та 

науково-педагогічної практики студентів І курсу ОС «магістр». 

Доповідачі – завідувачі кафедр 

2. Про організацію вибору ДВВ студентами I–III, IVкурсів та затвердження 

дисциплін за вибором. 

Доповідачі: завідувачі кафедр, куратори академічної мобільності . 

3. Про моніторинг якості знань студентів I–V курсів за результатами 

зимової екзаменаційної сесії. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

4. Поточні справи 

 

Засідання вченої ради № 7 



Лютий 

1. Про підсумки проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади 

з англійської, німецької, французької, румунської, болгарської, 

української мов. Про підготовку переможців до ІІ туру. 

Доповідачі – завідувачі кафедр. 

2. Про якість підготовки фахівців за ОС магістр. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету, заступник голови АК 

3. Про надання студентам ОС «магістр» та ОС «бакалавр» можливості 

навчання за індивідуальним графіком. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

4. Про роботу наукових гуртків та проблемних груп. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

5. Про затвердження голів АК ОС «бакалавр», графіків проведення 

підсумкової атестації; про підготовку екзаменаційної документації. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

6. Затвердження програм атестаційного екзамену з англійської / німецької 

/ французької / румунської / болгарської / української мови та методики 

їх навчання. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

7. Поточні справи. 

 

Засідання вченої ради № 8 

Березень 

1. Про підвищення ефективності співпраці адміністрації університету, 

факультету та органів студентського самоврядування в умовах 

дистанційного та змішаного навчання. 

Доповідачі – проф. Шевчук Т.С., декан факультету, Іванова А. – голова 

студради ФІМ, студентка 2 курсу. 

2. Про участь студентів-переможців факультету у ІІ етапі Всеукраїнської 

олімпіади (у визначених МОН України базових закладах). 

Доповідачі – завідувачі кафедр 

3. Про стан підготовки робочих програм та силабусів з дисциплін 

навчальних планів спеціальностей на 2022/2023 н.р. 

Доповідачі – завідувачі кафедр 

4. Про участь науковців ФІМ в міжнародній науково-практичній 

конференції «Дунайські наукові читання».  

Доповідачі – проф. Шевчук Т.С., декан факультету, завідувачі кафедр.  

5. Поточні справи 

 



 

 

 

 

Засідання вченої ради № 9 

Квітень 

1. Про підготовку та організацію студентської науково-практичної 

конференції «Пріоритетні напрями науки: пошук студента» 

(затвердження тем доповідей та списків учасників). 

Доповідачі – завідувачі кафедр 

2. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

Доповідачі: проф. Шевчук Т.С., декан факультету; Лузанова Л.В., 

відповідальна за профорієнтаційну роботу на ФІМ 

3. Про підготовку та проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії в 

дистанційній формі. 

Доповідачі: проф. Шевчук Т.С., декан факультету, завідувачі кафедр 

4. Поточні справи 

 

Засідання вченої ради № 10 

Червень 

1. Про підготовку студентів ОС «бакалавр» факультету іноземних мов до 

підсумкової атестації 2022 – 2023 навчального року. 

Доповідачі: проф. Шевчук Т.С., декан факультету, завідувачі кафедр 

2. Про затвердження персональних рейтинг-листів завідувачів кафедр. 

Доповідачі: проф. Шевчук Т.С., декан факультету, завідувачі кафедр 

3. Аналіз навчально-методичної роботи на факультеті за 2022 - 2023 

навчальний рік. 

Доповідачі: проф. Шевчук Т.С., декан факультету, завідувачі кафедр 

4. Про затвердження іменних стипендій студентам факультету. 

Доповідач: доц. Шавловська Т.С., декан факультету 

5. Про заходи щодо організованого початку 2022 – 2023 навчального 

року. 

Доповідач – проф. Шевчук Т.С., декан факультету 

6. Поточні справи. 

 

Примітки 

1. Засідання вченої ради факультету є відкритим. Усім охочим бути присутнім не 

забороняється (за умови дотримання графіка їх роботи та навчального-виховного 

процесу). 



2. Виключення певного питання з порядку денного або включення питання до нього 

може бути здійснене лише головою вченої ради ФІМ за згодою членів вченої ради. 

 

Позапланові питання, що вносяться на засідання вченої ради залежно від їх 

надходження: 

1. Схвалення та внесення змін до навчальних планів, стандартів освіти тощо. 

2. Рекомендація до друку навчальних та наукових видань. 


