Структурні підрозділи: _2_ сектори:
Сектор 1

Сектор 2

Комісії за окремими спеціальностями:

Комісії за напрямами діяльності
o

методкомісії кафедр

комісія з питань якості підготовки
фахівців,

o комісія з питань якості організації
освітнього процесу,
o експертна комісія з розгляду укладених
викладачами факультету навчальних і
науково-методичних матеріалів



Функції:
організація, керівництво і моніторинг
методичної роботи на кафедрі;

Функції:

координація відповідних напрямів
діяльності

реалізація рішень методради
факультету/університету у роботі
кафедри

Сектор 1
Комісії за окремими спеціальностями
Назва комісії

Голова комісії

1. Методкомісія кафедри англійської мови

Грижак Л.М.

2. Методкомісія кафедри германського, загального і порівняльного
мовознавства

Агапій А.П.

3. Методкомісія кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу

Косенко А.В.

4. Методкомісія кафедри романської філології та перекладу

Руснак Д.А.

5. Методкомісія кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів

Семен Г.Я.

6. Методкомісія кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Бортник С.Б.

Сектор 2
Комісії за напрямами діяльності
Назва комісії та напрями діяльності

Голова комісії

1. Комісія з питань якості підготовки фахівців:
Євчук А.М.
 аналіз результатів перевірки навчально-мотодичної роботи кафедр,
Факультет іноземних мов, методична рада

результатів анкетування студентів у тому числі;
моніторинг організації, методичного забезпечення та проведення
різних видів практик на факультеті, аналіз їх ефективності й
результативності;


моніторинг результативності методичної
навчальний рік та аналіз його результатів;


роботи

за

семестр,

 визначення засобів діагностики рівня сформованості знань і умінь
студентів з іноземної мови, форм контролю та критеріїв оцінювання
підсумкових контрольних робіт;
 уніфікація
критеріїв оцінювання курсових,
магістерських робіт на випускаючих кафедрах.

дипломних

та

2. Комісія з питань якості організації освітнього процесу:
 моніторинг та аналіз змісту і структури робочих програм навчальних
дисциплін; стану підготовки навчально-методичного забезпечення
(навчально-методичних комплексів дисциплін) для організації освітнього
процесу;

Львова Н.Л.

 організація методичної роботи з молодими викладачами (зі стажем до
3-х років) на кафедрах факультету та аналіз її ефективності й
результативності;
 вивчення, аналіз та узагальнення результатів впровадження в
факультетську навчальну практику традиційних і нових освітніх
технологій і методів навчання, інноваційних освітніх та інформаційних
технологій;
 огляд нормативних документів, психолого-педагогічної літератури,
новинок освітнього процессу
3. Експертна комісія з розгляду укладених викладачами факультету
навчальних і науково-методичних матеріалів:
здійснення експертизи та подання висновків щодо:
 якості рецензованого навчального видання,
 доцільності використння видання в навчальному процесі,
 формування пропозицій з удосконалення змісту

Факультет іноземних мов, методична рада

Лабінська Б.І.

