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1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію взяти до відома. 

1.2. Передбачити он-лайн і офф-лайн форми зустрічей з випускниками 

закладів середньої та вищої освіти в рамках профорієнтаційної роботи. 

1.3. Організувати систематичне інформування потенційних абітурієнтів 

про умови вступу до бакалаврату і магістратури філологічного факультету 

через соціальні мережи. 

 

2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. Посилити контроль за відвідуванням аудиторних занять 

здобувачами вищої освіти після повернення з он-лайн на офф-лайн навчання. 

2.2. Використовувати активні та інтерактивні форми навчання під час 

проведення аудиторних занять з метою зацікавлення студентів брати активну 

участь в освітньому процесі. 

 

3. УХВАЛИЛИ:  

3.1. За результатами анкетування здобувачів вищої освіти та внесених 

пропозицій ввести до освітньої програми деякі освітні компоненти, 

запропоновані респондентами.  

3.2. Скористатися досвідом кафедри германських мов і створити 

телеграм-канали слухачів усіх освітніх програм. 

3.3. Провести опитування за всіма освітніми програмами філологічного 

факультету. 

 

4. УХВАЛИЛИ:  

4.1. Змінити відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти до 

Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови Гурова С.Ю., 

передати відповідальність Денисенко Н.В. 

4.2. Після виходу наказу Міністерства освіти і науки про 

Всеукраїнської студентської олімпіади ознайомитись з умовами і орієнтувати 

здобувачів вищої освіти на участь з усіх предметів, за якими здійснюється 

підготовка на філологічному факультеті: українська, англійська та німецька 

мови. 

4.3. Інформацію взяти до відома. 

 

5. УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію взяти до відома. 

 

6. УХВАЛИЛИ:  



6.1.1. На засіданнях кафедр повідомити усім НПП ідею про створення 

ради стейкхолдерів та визначитися з кандидатурами, які увійдуть до складу 

робочої групи (орієнтовно 1 особа від кафедри, гарант ОП та завідувач 

кафедри).  

6.1.2. Робочої групи підготувати проект положення про раду 

стейкхолдерів з урахуванням можливості стейкхолдерів вносити 

рекомендації про зміни до освітніх програм. 

6.2. Інформувати випускників бакалаврату усіх факультетів і 

спеціальностей про необхідність складання ЄВІ та про створені групи з 

підготовки до складання ЄВІ з англійської мови.  

6.3.1. Завідувачу кафедри методики викладання германських мов 

Гурову С.Ю. з’ясувати можливості підготовки кафедрою нової освітньої 

програми «Середня освіта. Англійська мова і література. Психологія». 

Забезпечити оперативну роботу з реалізації відкриття нової освітньої 

програми з метою здійснення набору абітурієнтів на ОП уже на 2021-2022 

навчальний рік протягом вступної кампанії – 2021. 

6.3.2. Затвердитит групу розробників ОП «Середня освіта. Англійська 

та німецька мови. Психологія» у складі: 

Надольська Ю.А. – к. пед. н., доцент кафедри методики викладання 

германських мов, керівник групи; 

Тарасенко Т.В. – к. пед. н., доцент кафедри методики викладання 

германських мов, член робочої групи зі складу викладачів; 

Фалько Н.М. – к. психол. н., доцент кафедри психології, член робочої 

групи зі складу викладачів; 

Сахацька О.О. – вчитель англійської мови, вчитель вищої категорії 

Мелітопольської ЗОШ №11 ММР ЗО, член робочої групи зі складу 

стейкхолдерів; 

Істоміна О.М. – вчитель німецької мови, вчитель вищої категорії 

Мелітопольської ЗОШ №10 ММР ЗО, член робочої групи зі складу 

стейкхолдерів; 

Панадій С.С. – практичний психолог ліцею №5 ММР ЗО, член робочої 

групи зі складу стейкхолдерів; 

Множинська В.В. – здобувач вищої освіти 2 року підготовки 

спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)) першого 

(бакалаврського рівня), член робочої групи зі складу стейкхолдерів. 
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