План засідань вченої ради факультету іноземних мов Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича на 2015 – 2016 навчальний рік
Місяць
Серпень

Пропоновані заходи
1. Завдання факультету з навчальнометодичної, наукової та виховної
роботи на 2015 – 2016 навчальний рік

Доповідачі

Деканат, завідувачі кафедр
Осовська І.М.
Беженар І.В.
Собков Ю.В.
Приймальна комісія,
Осовська І.М.

Декан факультету

1. Про стан та перспективи розвитку
кафедр факультету.
Звіт здобувачів, аспірантів, докторантів
факультету.
Рекомендації до вступу в аспірантуру
2. Затвердження плану засідань Вченої
ради факультету.
3. Затвердження плану роботи
методичної ради факультету

Здобувачі, аспіранти,
докторанти

Завідувачі кафедр, наукові
керівники

Секретар Вченої ради

Голова Вченої ради

Секретар, голови
методичних комісій

Голова методичної ради
Беженар І.В.

4. Затвердження плану роботи ради
кураторів факультету

Рада кураторів,
Сапожник І.В.

Голова ради кураторів

2. Набір на факультет “Абітурієнт–2015”
Вересень

Виконавці

Декан факультету

Жовтень

Листопад

5. Затвердження плану роботи
студентської ради, профспілкового
комітету та студентського парламенту
1. Аналіз результатів першого
модульного контролю студентів 1–5
курсів з фахових та фундаментальних
дисциплін.
2. Затвердження тематики курсових,
дипломних та магістерських робіт
3. Організація навчально-методичної
роботи зі студентами 1 курсу
(планування, підхід, забезпечення
навчальною та методичною
літературою, успішність)

Заступник декана з виховної
роботи Собков Ю.В.

Заступник декана з виховної
роботи Собков Ю.В.

Деканат

Заступник декана з
навчально-методичної
роботи

Відповідальні за наукову
роботу кафедр
Викладачі, відповідальні за
методроботу на кафедрах

Завідувачі кафедр

4. Стан викладання історії Украни на
Методична комісія
факультеті іноземних мов. Навчальнометодичне забезпечення дисципліни.
Успішність та якість знань. Результати
анкетування студентів.
1. Хід та наслідки педагогічної та
Відповідальні за педагогічну
перекладацької практики студентів 4
практику кафедр
курсу

Голова комісії Беженар І.В.

Заст. голова комісії
Руснак Д.А.

Керівники педпрактики
кафедр

Грудень

Січень

2. Стан викладання (основної, другої ,
третьої) іноземної мови та методичної
роботи на кафедрі германського,
загального та порівняльного
мовознавства . Успішність. Якість
знань. Результати анкетування
студентів.
3. Затвердження видавничих планів
навчально-методичної літератури
кафедр на 2016 рік
1. Перегляд планів наукових досліджень
кафедр: доповнення, уточнення і
внесення змін.
2. Про ефективність роботи наукового
семінару. Досягнення та проблеми у
роботі з молодими викладачами.
3. Дистанційне навчання. Ефективність
та результативність форми навчання.
Стан підготовки курсів на всіх
кафедрах факультету.
1. Успішність та якість знань студентів
1-5 курсів (денної та заочної форм
навчання), результати зимової
екзаменаційної сесії
2. Про стан організаційної та
ефективність виховної роботи
наставників в академічних групах та в
гуртожитку.

Методична комісія

Голова комісії
Грижак Л.М.., члени
методради

Викладачі, лаборанти кафедр Завідувачі кафедр
Кафедри

Завідувачі кафедр

Керівник наукового
семінару, завідувачі кафедр

Керівник наукового
семінару

Відповідальні за методичну
роботу на кафедрах

Заступник декана з
навчально-методичної
роботи, завідувачі кафедр

Деканат

Заступник декана з
навчально-методичної
роботи

Наставники груп

Заступник декана з
навчально-виховної роботи
Собков Ю.В., старший
наставник

Лютий

Березень

1. Викладання основної іноземної мови Методична комісія
на першому курсі на кафедрі
англійської мови. Успішність. Якість
знань.
Результати
анкетування
студентів.
2. Про стан та проблеми науковоЗавідувачі кафедр
дослідницької роботи студентів
факультету іноземних мов. Підготовка
та участь у студентських наукових
конференціях.
3.

Голова комісії

1. Стан викладання професійної
іноземної мови та фахової
(професійної) мови на гуманітарних та
природничих факультетах. Шляхи
подолання проблем у сучасних
навчальних умовах.
2. Підготовка молодих науковців на
спеціальних кафедрах. Перспективи та
проблеми.
3. Про стан, шляхи розвитку та
вдосконалення сайтів кафедр
факультету іноземних мов.

Методична комісія

Голова комісії,
завідувач кафедри
іноземних мов для
гуманітарних факультетів

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Заступник декана з наукової
роботи

Відповідальні на кафедрах за Старший лаборант
сайти

Квітень

Травень

1. Результати модульного контролю
студентів 1-5 курсів з фахових та
фундаментальних дисциплін.

Деканат, кафедри

Заступник декана з
навчально-методичної
роботи, завідувачі кафедр

2. Хід та наслідки педпрактики
студентів 5-го курсу.

Відповідальні за педагогічну
практику кафедр

Керівники педпрактики

3. Стан підготовки до захисту
кваліфікаційних робіт (бакалаврських,
дипломних та магістерських).
Уніфікація критеріїв оцінювання
кваліфікаційних робіт на спеціальних
кафедрах

Відповідальні за наукову
роботу кафедр

Завідувачі кафедр

4. Затвердження голів ЕК.

Деканат

Декан факультету

1. Про роботу лінгвістичного центру
Методист, лаборант
Зав лінгвістичним центром
(дворічні курси та реферативні групи) лінгвістичного центру
2. Рекомендації на продовження
Викладачі кафедр, лаборанти Завідувачі кафедр
контрактів роботи з викладачами
кафедри теорії та практики перекладу,
кафедри іноземних мов для
гуманітарних факультетів, кафедри
іноземних мов для природничих
факультетів.

Червеньлипень

3. Вдосконалення системи поточного та Методисти кафедр
підсумкового контролю (проведення
контрольних робіт, колоквіумів,
індивідуального тестування) на денній
формі навчання. Уніфікація критеріїв
оцінювання: «А», «В», «С»…
1. Результати весняної заліковоДекан, кафедри
екзаменаційної сесії, якість знань
студентів 1-5 курсів денної та заочної
форм навчання.
2. Звіт голів ЕК
Деканат, голова ЕК

Заступник декана з
навчальної роботи,
керівники методичних
семінарів кафедр

3. Рекомендації на продовження
Кафедри
контрактів роботи з викладачами
кафедри англійської мови, кафедри
германського, загального та
порівняльного мовознавства, кафедри
французької філології та перекладу.
4. Звіт старших наставників
Наставники кафедри
спеціальних кафедр про стан виховної
та просвітницької роботи в
академічнх групах

Завідувачі кафедр

В.о. голови Вченої ради факультету
іноземних мов

Заступник декана з
навчально-виховної роботи,
завідувачі кафедр
Голова ЕК

Старші наставники кафедр

д.філол.н, доц. Осовська І.М../

