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1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Рекомендувати до вступу в аспірантуру випускників магістратури 

філологічного факультету Форис Анну Юріївну, Романюк Юлію 

Геннадіївну, Піскоху Наталю Дмитрівну, Баранову Діану Дмитрівну, 

Болотіну Оксану Сергіївну, Філоновець Наталію Олегівну, Адигезалову 

Владу Тельманівну та Лазаренко Вероніку Юріївну, Бик Наталю 

Володимирівну, Нощенко Вікторію Сергіївну, Черненко Анастасію 

Володимирівну, Кузьменко Вікторію Олександрівну та Скорицю Дар’ю 

Віталіївну. 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію взяти до відома. 

 

3. УХВАЛИЛИ:  

3.1. Переглянути програми практик і критерії оцінювання практик з 

метою їх відповідності умовам адаптивного карантину. 

3.2. Перевірити наповнення таких освітніх компонентів як Виробнича 

(педагогічна) або (перекладацька) практика на сайті ЦДОТ. 

 

4. УХВАЛИЛИ:  

4.1. Посилювати міжнародну наукову діяльність як НПП так і 

здобувачів вищої освіти. 

4.2. Викладачам і студентам підписатися у Facebook на сторінки, що 

інформують про міжнародну діяльність, зокрема grant.up., Coursera.com та 

такі інші. 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

5.1. Затвердити звіти кафедр про роботу у І семестрі 2020-2021 н.р.  

 

6. УХВАЛИЛИ:  

6.1. Завідувачам кафедр тримати на контролі інформацію щодо 

виконання НПП кафедр ліцензійних вимог. 

6.2. За умови зміни ліцензійних вимог переглянути виконання усіма 

НПП за новими критеріями. 

 

7. УХВАЛИЛИ:  

7.1. Орієнтуватися в освітньому процесі на студентоцентроване 

навчання – тенденцію, висунуту часом. 



7.2. Розширювати співпрацю з роботодавцями і стейкхолдерами, 

залучаючи їх до аудиторних занять.  

7.3. Підтримувати зв’язки з випускниками освітніх програм. 

7.4. Дотримуватись принципів академічної доброчесності. Доводити до 

відома і систематично нагадувати про основні положення академічної 

доброчесності як НПП так і здобувачам вищої освіти. 

7.5. Рекомендувати гурткам, як неформальним видам роботи зі 

здобувачами вищої освіти, підвищувати мотивацію студентів, розвивати soft 

skills, тощо. 

7.6. Розглядаючи питання внесення змін до робочих програм 

враховувати пропозиції здобувачів вищої освіти, надані під час анкетувань, 

рекомендації стейкхолдерів, вимоги часу на ринку праці. 

 

8. УХВАЛИЛИ:  

8.1. Затвердити звіт філологічного факультету про роботу у І семестрі 

2020–2021 н.р. 

9. УХВАЛИЛИ:  

9.1. Затвердити звіт голови студентської ради філологічного 

факультету Колодіної Тетяни про виконану роботу у І семестрі 2020–

2021 н.р. 

9.2. Вважати роботу студентської ради філологічного факультету 

задовільною. 

 

10. УХВАЛИЛИ:  

10.1. Затвердити програми підсумкової атестації здобувачів вищої 

освіти. 

 

Голова Вченої ради  

філологічного факультету                                   Т.В. Коноваленко 

 

 

 

 

 


