
Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

План роботи вченої ради 

факультету романо-германських мов  

у 2021-2022 н.р. 

 

№ Порядок денний Дата 

проведення 

1 

1. Про склад та план роботи вченої ради факультету романо-

германських мов на 2021-2022 н.р. 

2. Про особливості роботи в 2021-2022 н.р. з урахуванням 

поточного епідеміологічного стану. 

3. Про зміни у кадровому забезпеченні освітнього процесу на 

факультеті романо-германських мов на початок 2021-2022 н.р. 

28.08.2021 

2 

1. Про підвищення кваліфікації викладачів кафедр факультету 

романо-германських мов та укладання графіку стажування 

викладачів у 2021-2022 н.р. 

2. Про впровадження змішаної форми навчання в освітній 

процес ГІІМ. 

3. Про тьюторський супровід здобувачів освіти на факультеті, а 

також закріплення тьюторів за академічними групами в 2021-

2022 н.р. 

4. Про супровід іноземних студентів на факультеті. 

5. Про особливості розбудови системи дуальної освіти на 

факультеті в 2021-2022 н.р.  

6. Про профорієнтаційну діяльність викладачів кафедр в 2021-

2022 н.р. 

15.09.2021 

3 

1. Обговорення програм Атестації здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм 

здобуття освіти за освітніми програмами факультету. 

2. Про затвердження тем кваліфікаційних робіт бакалаврів та 

магістрів факультету романо-германських мов. 

3. Про затвердження тем курсових робіт здобувачів 4 та 6 курсів. 

4. Про перебіг практики магістрів факультету романо-

германських мов.  

5. Про затвердження атестаційних комісій здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в 2021-2022 н.р. 

6. Про результати літньої виробничої практики в ДЗОВ 

здобувачів 4 курсу. 

7. Про стан роботи над кандидатськими та докторськими 

роботами викладачів кафедр факультету в поточному році, а 

також стан просування атестаційних справ доцентів. 

8. Про форми взаємодії та відповідні заходи факультету в роботі 

із стейкхолдерами ОП факультету в 2021-2022 н.р. 

13.10.2021 



4 

1. Про стан організації змішаної форми навчання на факультеті 

романо-германських мов та реалізацію індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів факультету. 

2. Про стан тьюторського супроводу здобувачів факультету 

романо-германських мов. 

3. Про трудову дисципліну викладачів кафедр факультету. 

4. Про підготовку та план реалізації модернізації освітніх 

програм першого та другого рівнів вищої освіти на факультеті. 

5. Про заходи щодо запобігання корупції на факультеті. 

10.11.2021 

5 

1. Про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії та 

допуск здобувачів до її складання. 

2. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті.  

3. Про стан виконання кваліфікаційних робіт здобувачами 

факультету.  

4. Про методичне забезпечення та організацію навчальної 

педагогічної практики здобувачів 2 курсу та виробничої 

педагогічної практики здобувачів 4 курсу.  

5. Про звітування з наукової роботи факультету романо-

германських мов за 2021 р. 

15.12.2021 

6 

1. Про перебіг та результати зимової заліково-екзаменаційної 

сесії у 2021-2022 н.р. 

2. Про ефективність роботи електронної платформи Мудл у 

навчальному процесі 2021-2022 н. р.. 

3. Про підготовку до роботи атестаційних комісій за освітнім 

ступенем бакалавра. 

4. Про стан міжнародної діяльності на факультеті. 

5. Про попередні результати реалізації індивідуальної траєкторії 

здобувачів факультету. 

6. Про підготовку опитувань та круглих столів із 

стейкхолдерами за ОП факультету. 

12.01.2022 

7 

1. Про результати навчальної педагогічної практики здобувачів 2 

курсу. 

2. Про особливості організації та проведення Дня відкритих 

дверей ГІІМ у 2022 р. 

3. Про стан трудової дисципліни та виконання навчального 

навантаження викладачами кафедр у І семестрі 2021-2022 н.р. 

4. Про методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 

ІІ семестрі 2021-2022 н.р. 

5. Про наукову роботу зі студентами факультету та 

затвердження тем курсових робіт здобувачів 2 курсу. 

6. Про перебіг профорієнтаційної роботи на факультеті. 

7. Обговорення проектів модернізованих ОП факультету 

першого та другого рівнів вищої освіти. 

09.02.2022 

8 1. Про стан виконання кваліфікаційних робіт здобувачами  09.03.2022 

 



 


