
Список членів вченої ради факультету іноземних мов 

 ПІП Посада 

1. Постоленко І.С. канд. пед. наук, доц., декан факультету 

2. Комар О.С. викладач кафедри іноземних мов, секретар 

факультету 

3. Комар О.С. док. пед. наук, доц., завідувач кафедри 

англійської мови та методики її навчання 

4. Білецька І. О. док. пед .наук, проф., завідувач кафедри теорії та 

практики іноземних мов 

5. Безлюдна В.В. док. пед. наук, проф., завідувач кафедри 

іноземних мов 

6. Бевз О.П. к. п. н., доц. кафедри англійської мови та 

методики її навчання, заступник декана з питань 

педагогічної практики 

7. Казак Ю.Ю ст. викладач кафедри теорії та практики 

іноземних мов, заступник декана з навч.-метод. 

роботи, голова науково-методичної ради (комісії) 

факультету 

8. Сушкевич О.В. к.ф.н., доц. кафедри англійської мови та методики 

її навчання, заступник декана з питань 

міжнародного співробітництва 

9. Бондарук Я.В. к. п. н., доцент кафедри англійської мови та 

методики її навчання, заступник декана з 

наукової роботи 

10. Паладьєва А.Ф к.ф.н., доц. кафедри англійської мови та методики 

її навчання, заступник декана з 

профорієнтаційної роботи, профорг факультету 

11. Литвиненко В.Ю ст. викладач кафедри теорії та практики 

іноземних мов, заступник декана по роботі з 

іноземними студентами 

12. Солодчук А.В. канд. пед. наук, доцент кафедри англійської мови 

та методики її навчання, заступник декана з 

гуманітарно-соціалізаційної роботи 

13. Опришко А.Ю. викладач кафедри англійської мови та методики її 

навчання, методист заочної форми навчання 

14. Веремюк Л.Л. канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов, 

заступник декана з впровадження ІКТ 

15. Бойчевська І.Б канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов, 



заступник декана з роботи з громадськістю 

16. Холод І.В. к.п.н., доц. кафедри англійської мови та методики 

її навчання, заступник декана з провадження 

курсів підвищення кваліфікації 

17. Свиридюк О.В. канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов 

18. Процько Є.С. канд. пед. наук, доцент кафедри англійської мови 

та методики її навчання 

19. Гембарук А.С. канд. пед. наук, доцент кафедри англійської мови 

та методики її навчання 

20. Прокоф’єв Г.Л. канд. філол. наук, доцент кафедри англійської 

мови та методики її навчання 

21. Побережник О.В. викладач кафедри теорії та практики іноземних 

мов 

22. Авчиннікова Г.Д. канд.пед. наук, доцент кафедри теорії та практики 

іноземних мов 

23. Чередайко 

Анастасія 

студентка Ім курсу, студдекан 

24. Михайлова Тетяна студентка IІІ курсу, профорг 

25. Чичук Данило студент ІI курсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Інформацію взяти до відома.  

 2. Із метою удосконалення роботи факультету на теренах академічної, 

наукової, міжнародної, та соціалізаційної робіт необхідно: 

1). Забезпечити реалізацію змісту професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов та філологів-перекладачів згідно Державного 

стандарту та освітньо-професійних програм. 

Відповідальні – декан, заст. декана з навч-метод. роботи, зав.кафедри. 

Термін виконання – протягом року 

2). Активізувати процес запровадження інноваційно-педагогічних та 

інформаційно-комунікативних технологій в організації професійної 

підготовки здобувачів освіти, реалізацію заходів  по підвищенню 

конкурентоспроможності випускників, викладачів та науковців факультету 

шляхом сприяння вільному оволодінню іноземними мовами і сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіями, особливо в умовах 

дистанційного навчання (змішаного навчання), враховуючи ситуацію з 

пандемією COVID-19. 

Відповідальні – декан, заст. декана з навч-метод. роботи, зав.кафедри. 

Термін виконання – постійно 

3). Здійснити модернізацію навчального процесу з урахуванням 

особливостей нових навчальних планів: 

а) продовжувати впродовження програми з методики навчання 

іноземних мов, розробленої в рамках спільного проекту МОН України та 

Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» (наказ 

МОН України № 871 від 12 серпня 2015 року). 

б) здійснити підготовку робочих навчальних програм з дисциплін, 

необхідних для  вивчення вибіркових дисциплін. 

Відповідальні – декан, заст. декана з навч-метод.  роботи, 

зав.кафедри. 

Термін виконання – протягом року 



4). Продовжувати удосконалення системи внутрішнього забезпечення 

якості надання освітніх послуг в умовах як дистанційного так і очного 

навчання. 

Відповідальні – декан, заст. декана з навч-метод.  роботи, 

зав.кафедри. 

Термін виконання – постійно 

5). Створити прозорий механізм моніторингу якості вищої освіти. 

Відповідальні – декан, заст. декана з навч-метод. роботи. 

Термін виконання – протягом року 

6). Оптимізувати роботу щодо інформаційного та науково-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін новітніми досягненнями світової та 

вітчизняної науки і практики. 

Відповідальні –зав.кафедри, викладачі  

Термін виконання – протягом року 

7). Активно впроваджувати інновації та інформаційні технології у 

навчальний процес, використовуючи платформи Moodle, Google Meet, Google 

Classroom, Zoom та ін. 

Відповідальні –зав.кафедри, викладачі. 

 Термін виконання – протягом року 

8). Продовжувати сприяти розвитку самостійності і творчій ініціативі 

викладача, передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального 

матеріалу відповідно до потреб і здібностей студентів та обраних засобів 

навчання (навчально-методичні комплекси, підручники, посібники, аудіо-, 

відеоматеріали тощо). 

Відповідальні – декан, зав.кафедри. 

Термін виконання – протягом року 

  9). Привести у відповідність галузевому стандарту тематику наукових 

досліджень викладачів. 

Відповідальні - декан, завідувачі кафедр, викладачі.  

Термін виконання - постійно  

  10). Активізувати процес захисту дисертацій для отримання ступеня 

доктора філософії та доктора наук, та отримання вчених звань професора та 

доцента на кафедрах факультету. 

Відповідальні - декан, завідувачі кафедр.  

Термін виконання - постійно 

  11). Продовжити контроль за виконанням індивідуального плану 

роботи аспірантів та докторантів із метою вчасного (запланованого) захисту 

дисертацій  

Відповідальні - декан, завідувачі науковими лабораторіями факультету, 

завідувачі кафедр.  

Термін виконання - постійно 

 12). Підвищити ефективність роботи Регіонального центру навчання 

іноземних мов в цілому та науково-дослідних лабораторій зокрема, 

враховуючи вимоги щодо атестації наукового гуманітарно-мистецького 

напрямку. 



Відповідальні - завідувачі науковими лабораторіями.  

Термін виконання - постійно 

13). Проводити роботу щодо збільшення кількості і покращення якості 

охоронних документів та укладання ліцензійних угод з науково-дослідних 

розробок. 

Відповідальні - декан, завідувачі кафедр, викладачі.  

Термін виконання - постійно 

14). Активізувати видавничу діяльність кафедр, що передбачає роботу з 

розробки власних навчальних, навчально-методичних посібників, 

монографій, електронних підручників викладачами університету, та 

забезпечення умов щодо їх використання студентами. 

Відповідальні - декан, завідувачі кафедр, викладачі.  

Термін виконання - постійн 

15). Продовжити практику організації семінарів-практикумів з питання 

методології розробки електронних підручників, враховуючи необхідність їх 

підготовки в умовах зростання частки самостійної роботи у навчальних 

програмах та зростання значущості дистанційних форм навчання. 

Відповідальні - декан, завідувачі кафедр, викладачі.  

Термін виконання - постійно 

16). Активізувати роботу з опублікування наукових статей у виданнях, 

що входять до категорій А, Б, та наукометричних баз даних (перевагу 

надавати наукометричним базам даних «Scopus» та «Web of Science»). 

Відповідальні - декан, завідувачі кафедр, викладачі.  

Термін виконання - постійно 

17). Посилити впровадження наукових результатів у навчальний 

процес і професійне середовище шляхом проведення конференцій, форумів, 

«круглих столів», семінарів, лекцій тощо. 

Відповідальні - декан, завідувачі кафедр, викладачі.  

Термін виконання - постійно 

  18). Підвищити якість виконання кваліфікаційних робіт на факультеті.  

 Відповідальні - декан, завідувачі науковими лабораторіями факультету, 

завідувачі кафедр.  

Термін виконання - постійно 

  19). Активізувати роботу щодо інформаційного та науково-

методичного забезпечення навчальних дисциплін новітніми досягненнями 

світової та вітчизняної науки і практики, у тому числі матеріалами та 

результатами докторських та кандидатських досліджень науковців 

факультету. 

 Відповідальні - декан, завідувачі науковими лабораторіями факультету, 

завідувачі кафедр.  

Термін виконання - постійно 

20). Активізувати роботу студентського наукового товариства та 

роботу щодо виявлення та поглиблення науково-професійних інтересів 

студентів через діяльність наукових гуртків і проблемних груп; заохочення їх 

до участі в роботі Всеукраїнських студентських олімпіад, наукових 



конференцій різних рівнів; написання і видання наукових статей в 

університетських збірниках наукових праць. 

Відповідальні - декан, завідувачі науковими лабораторіями факультету, 

завідувачі кафедр, керівники проблемних груп.   

Термін виконання - постійно 

21). Долучатися до розробки та впровадження інноваційних наукових 

освітніх проектів. 

Відповідальні за виконання – заступник декана з міжнародного 

співробітництва та заступники завідувачів кафедр з цих питань 

Термін виконання – постійно 

22). Розширювати спектр партнерських навчальних установ для 

співробітництва на рівні стажування викладачів, навчання студентів та участі 

у міжнародних програмах та проектах. 

Відповідальні за виконання – заступник декана з міжнародного 

співробітництва та заступники завідувачів кафедр з цих питань. 

Термін виконання – постійно 

 

23). Активізувати роботу Студій та клубів, створених при факультеті, 

та спрямувати їх діяльність на підготовку та проведення заходів та свят. 

Відповідальні: заступник декана з 

гуманітарно-соціалізаційних питань, 

керівники студій та клубів. 

Термін виконання: постійно. 

24). Активізувати  роботу студентської ради факультету по організації 

виховних заходів серед студентів.  

Відповідальні: заступник декана з 

гуманітарно-соціалізаційних питань,  

студдекан. 

Термін виконання: постійно. 

25). Передбачити в планах роботи куратора проведення відкритих 

виховних заходів, організацію екскурсійних поїздок по визначних місцях 

України та забезпечити її реалізацію (за умов завершення карантину). 

Відповідальні: куратори академічних 

груп. 

Термін виконання – постійно. 

 


