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І. СЛУХАЛИ: Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії про підготовку 

до прийому абітурієнтів.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 
 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: Про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на факультеті 

романо-германських мов. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Визнати рівень викладання професійно-орієнтованих дисциплін на факультеті романо-

германських мов задовільним.  

2. Періодично здійснювати моніторинг якості викладання професійно-орієнтованих дисциплін 
на факультеті романо-германських мов. 

Відповідальні: декан  факультету, заступник декана з якості освіти 
Термін: упродовж навчального року 

3. Оновити навчально-методичне забезпечення з проходження практик для всіх спеціальностей 
факультету романо-германських мов. 

Відповідальні: декан  факультету, завідуючі кафедр 
Термін: до 1 жовтня 2020 р. 

4. Активізувати використання інтерактивних методів під час викладання професійно-
орієнтованих дисциплін на факультеті. 

Відповідальні: завідувачі кафедр  
Термін: упродовж навчального року 

6. Кафедрам факультету романо-германських мов оновити навчально-методичні матеріали, 
розміщені в системі Moodle.  

Відповідальні: завідувачі кафедр  
Термін: до 1 жовтня 2020 р. 

7. З метою поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників на факультеті 
романо-германських мов активізувати роботу з написання докторських та кандидатських 
дисертацій: Сімак К.В.,  Заблоцький Ю.В., Захарчук О.М., Бобков В.О., Мусійчук Т.І., 
Галецький С.М. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 
Термін: до кінця 2020/2021н.р. 

8. Активізувати роботу факультету романо-германських мов щодо написання навчальних 
посібників та підручників з метою покращення викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін.  
Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр 

Термін: до кінця 2020 р. 
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9. Урізноманітнити проведення практичних занять шляхом залучення альтернативних 
(експериментальних) методів, ігрових технологій та групової роботи. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр, викладачі.  
Термін: до 1 вересня 2020 р. 

 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: Про роботу помічника ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення 

якості освіти. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 
ІV. СЛУХАЛИ: Схвалення економічно-обґрунтованих норм навчального навантаження 

для викладачів університету. Затвердження відповідно до нормативів кількості штатних 

одиниць науково-педагогічного персоналу в цілому по університету в розрізі кафедр на 

2020/2021 н.р. 
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. Затвердити економічно-обґрунтовані норми 

навчального навантаження для викладачів НаОУА. Затвердити нормативи кількості штатних 
одиниць науково-педагогічного персоналу в цілому по університету в розрізі кафедр на 
2020/2021 н.р. 
 

 
V. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередніх вчених рад 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 
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