План роботи
ради факультету іноземної філології
на 2019 - 2020 навчальний рік
Серпень
1. Про затвердження складу членів вченої ради інституту.
2. Про особливості вступної кампанії 2019-2020 н.р. (декан факультету).
3. Про особливості організації навчального процесу на факультеті іноземної філології в
2019-2020 н.р. (заст. декана з навчальної роботи доц. Павлюк А.Б.)
4. Про затвердження плану роботи вченої ради ФІФ на 2019-2020 н.р. (декан).
5. Звіти аспірантів факультету іноземної філології.
6. Про проведення посвяти в першокурсники на ФІФ та підготовку до святкових
інавгураційних заходів в університеті.
7. Різне.

Вересень
1.Затвердження плану виховної роботи факультету на 2019-2020 н.р. (відповідальний за
виховну та міжнародну роботу).
2. Затвердження планів роботи МК та основні напрямки її роботи у 2019-2020 н.р. (голова
методичної комісії).
3. Про пріоритетні завдання в організації профорієнтаційної роботи кафедр (відповідальні
за профорієнтаційну роботу на кафедрах).
4. Про роботу деканату ФІФ та затвердження його плану на 2019-2020 н.р.
5. Різне.

Жовтень
1. Затвердження тем магістерських та курсових робіт (завідувачі кафедрами).
2. Затвердження нових навчальних та робочих програм курсів, що входять до
навчальних планів підготовки ОС бакалавр, магістр (завідувачі кафедрами).
3. Про роботу профспілкової організації факультету іноземної філології
(голова профспілки ФІФ доц.. Семенюк А.А.).
4. Затвердження плану науково-дослідної роботи факультету та його підрозділів на
2019 - 2020 н. р. (доц. Макарук Л.Л., куратор НТСіА ).
5.Різне.

Листопад
1. Про результати виробничих практик (голова МК, керівники педагогічних та
перекладацьких практик).
2. Про академічну мобільність викладачів і студентів та участь в міжнародних наукових та
освітніх заходах (відповідальний за виховну та міжнародну роботу)
3. Про підготовку студентів до складання зимової сесії (заст. декана з навчальної
роботи доц. Павлюк А.Б.).
4.Про інформаційне представлення кафедр та деканату ФІФ на сайті СНУ ім.. Лесі
Українки (завідувачі кафедрами).
5. Про основні вектори та пріоритети профорієнтаційної роботи ФІФ у 2019-2020 н.р.

6. Про стан написання і захисту докторських дисертацій (завідувачі кафедрами).
7. Різне.

Грудень
1. Про студентські наукові дослідження та роботу наукових семінарів і проблемних груп
(доц.. Макарук Л.Л., куратор НТСіА ).
2. Про результати проведення ІІ етапу студентських олімпіад (доц. Макарук Л.Л.,
куратор НТСіА ).
3. Про представленість факультету в соціальних мережах і ЗМІ (відповідальні за
профорієнтаційну роботу на кафедрах).
4. Про співпрацю з освітніми закладами І-ІІ рівня акредитації (відповідальні за
профорієнтаційну роботу на кафедрах).
5. Різне.

СІЧЕНЬ
1. Про співпрацю з Посольством США в Україні та проведенні тренінгів з питань медіаграмотності (Вербицька А.Е.)
2. Про виконання навантаження викладачами факультету (завідувачі кафедрами).
3. Про хід навчального процесу та успішність студентів заочної форми навчання
(методист заочної форми навчання).
4. Про ефективність наукової діяльності викладачів факультету та представлення їхніх
наукових праць в науково-метричних базах.
5. Різне.

Лютий
1. Про результати проведення учнівських олімпіад з іноземних мов, підсумки роботи
МАН.
2. Про підготовку та організацію заходів з нагоди Тижня факультету (відповідальний
за виховну роботу на ФІФ).
3. Про результати складання зимової екзаменаційної сесії (заст. декана з навчальної
роботи).
4. Про результативність роботи студентських наукових проблемних груп (керівники
наукових проблемних груп).
5. Різне.

Березень
1. Звіти аспірантів та докторантів ФІФ.
2. Звіт про навчально-виховну, методичну та наукову роботу кафедри іноземних мов
природничо-математичних спеціальностей та кафедри практики англійської мови.
3. Про профорієнтаційну роботу кафедр факультету зі школярами міста та області
(відповідальні за профорієнтаційну роботу на кафедрах).
4. Про підготовку та участь у молодіжній науковій конференції викладачів та студентів
СНУ ім. Лесі Українки.
5. Різне.

Квітень
1. Звіт про навчально-виховну, методичну та наукову роботу кафедр англійської
філології та кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей.
2. Про результати проведення Днів науки на факультеті (доц. Макарук Л.Л.).
3. Про реалізацію міжнародних науково-дослідних проектів і роботу кафедральних
лабораторій (завідувачі кафедрами).
4. Різне.

Травень
1. Звіт про навчально-виховну, методичну та наукову роботу кафедри німецької
філології, кафедри романських мов та інтерлінгвістики, кафедри прикладної
лінгвістики.
2. Про міжнародну діяльність Центру канадознавства ФІФ (керівник Центру, доц..
Калиновська І. М.).
3. Про підготовку до державних та семестрових іспитів.
4. Різне.

Червень
1. Про результати роботи ДЕК (голови ДЕК).
2. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії (заступник декана з навчальної
роботи).
3. Про результати роботи факультету у 2019-2020 н.р. (декан факультету).
4. Кадрові питання.
5. Різне.

Затверджено на засіданні вченої ради факультету іноземної філології, протокол № 1 від 28
серпня 2019 року.
Голова ради

О.О. Рогач

