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1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію взяти до відома. 

1.2. Рекомендувати НПП, які викладають такі освітні компоненти, як 

Основи наукових досліджень та Основи науково-педагогічних досліджень, 

ввести до змісту дисциплін навчання написання курсових і дипломних робіт, 

питання щодо академічної доброчесності. 

1.3. Апелювати до навчального відділу щодо встановлення термінів 

затвердження тем дипломних робіт. 

1.4. Керівникам дипломних робіт взяти до уваги те, що не можна 

змінювати формулювання теми перед захистом. 

1.5. Викладачам дотримуватися принципів студентоцентрованого 

навчання та надавати здобувачам можливість користуватися академічною 

свободою. 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію взяти до відома. 

 

3. УХВАЛИЛИ:  

3.1. Рекомендувати до вступу в аспірантуру випускників магістратури 

філологічного факультету Баранцова Євгенія Вадимовича, Віхляєву 

Анастасію Сергіївну, Магдалінову Тетяну Вячеславівну, Чаусова Сергія 

Ігоровича, Дурмаджи Артема Олександровича, Кулікову Анну Сергіївну та 

Шепельову Валентину Вікторівну. 

 

4. УХВАЛИЛИ:  

4.1. Затвердити звіти кафедр про роботу протягом 2020 – 2021 н.р. 

4.2. Розглянути можливості скооперуватися з іншими установами щодо 

комерціалізації наукової діяльності. 

4.3. З метою розширення профорієнтаційної роботи розглянути 

варіанти співпраці з Центром позашкільної освіти, організації зимової школи 

для школярів та проведення майстер-класів для учителів-філологів. 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

5.1. Вважати роботу міжкафедральної «Лабораторії філологічних 

досліджень» задовільною. 

5.2. Науково-методичному центру «Lingua» ознайомитися з досвідом 

роботи міжкафедральної «Лабораторії філологічних досліджень» та посилити 

свою роботу. 

 



6. УХВАЛИЛИ:  

6.1. Інформацію взяти до відома. 

6.2. Вважати роботу студради філологічного факультету задовільною. 

 

7. УХВАЛИЛИ:  

7.1. Рекомендувати здобувача вищої освіти групи М 110-ф 

Лопушанского Івана Олександровича, який отримав диплом І ступеня у 

конкурсі наукових робіт, на призначення іменної стипендії на І семестр 2021 

– 2022 н. р. 

7.2. Залучати здобувачів вищої освіти, які мають відмінні успіхи у 

навчанні до активної суспільної, соціальної, волонтерської роботи задля 

підвищення рейтингу і можливості отримання іменних та інших видів 

стипендій. 

 

8. УХВАЛИЛИ:  

8.1. Посилити агітаційну та інформаційну роботу серед потенційних 

абітурієнтів щодо реклами Освітніх програм філологічного факультету. 

8.2. Організувати чергування в приймальній комісії протягом вступної 

кампанії 2021 року. 
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