
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету ІФСК 

____________О. М. Сушкова 

«__» _______________2019 р. 

                                                                План 

роботи Вченої ради факультету 

іноземної філології та соціальних комунікацій 

на 2019-20 н.р. 

 

Дата 

виконання 

Назва заходу Відповідальний Відміт- 

ка про 

викона-

ння 

 

05.09.2019 

1. Затвердження списків членів рад, 

документації про роботу факультету на 

2019-2020 н.р. 

 

доц. Сушкова О.М.  

2. Звіт про результати літньої  

екзаменаційної сесії на факультеті 

 

доц. Медвідь О.М. 

 

 

3. Підсумки приймальної кампанії  

2019 р. Основні завдання на 2019-20 н.р. 

щодо формування контингенту осіб, які 

навчаються за освітніми та освітньо-

науковими рівнями. 

відп. секр. ПК 

Сипченко І.В., 

 

 

4. Різне  

 

 

 

03.10.2019 

1. Стан готовності кафедр до нового 

навчального року  

 

доц. Баранова С.В.  

2. Затвердження плану проведення  

наукових і науково-методичних 

конференцій на факультеті. Підготовка 

та проведення VIII Всеукраїнської 

наукової конференції студентів, 

аспірантів та викладачів «Соціально-

гуманітарні аспекти розвитку сучасного 

суспільства» на факультеті. 

 

викл. Євтушенко О.М. 

 

 

 

3. Підсумки зарахування в докторантуру 

і аспірантуру в 2019 році. 

Звіти аспірантів про результати 

виконання плану роботи за 2018-2019 

н.р.  

 

зав. кафедрами, 

викл. Євтушенко О.М., 

аспіранти  

 

 

5. Різне   

 

07.11.2019 

1. Господарчо-договірна та грантова 

діяльність на факультеті. Організація 

викл. Євтушенко О.М.  



НДР на факультеті у 2019-20 н. р. 

Написання заявок. 

 

2. Завдання та основні напрями 

профорієнтаційної роботи на 

факультеті: стан та перспективи.  

Профорієнтаційна робота у ВНЗ І-ІІ  

рівнів акредитації та базових 

структурних підрозділах СумДУ по 

забезпеченню прийому студентів на  

2-3 курси денної форми навчання, а 

також профорієнтаційна робота у ВНЗ  

І-ІІ рівнів акредитації щодо вступу за  

заочною та дистанційною формами  

навчання, її результати. Звіт про 

виконання плану профорієнтаційної 

роботи за 2018-19 н.р.  

 

доц. Сипченко І.В.,  

доц. Сидоренко О.П., 

зав.кафедрами. 

 

3. Різне   
 

05.12.2019 

1. Звіти завідувачів кафедр про роботу в 

2019 році. 

 

зав. кафедрами  

2. Різне   
 

06.02.2020 

1. Міжнародна грантова діяльність на 

факультеті. Реалізація програм 

академічної мобільності, навчання 

іноземних громадян, інших форм 

діяльності в міжнародному освітньому 

просторі. 

 

к.пед.н. Красуля А.В., 

доц. Медвідь О.М. 

 

 

2. Стан забезпечення якості підготовки 

фахівців та розвиток наукової 

діяльності на кафедрі германської 

філології 

 

проф. Кобякова І.К. 

 
 

3. Практично-орієнтована підготовка  

студентів факультету та інтеграційні  

зв'язки із замовниками кадрів. 

 

доц. Лебідь А.Є.  

4. Різне    
 

05.03.2020 

1. Звіт про підсумки зимової 

екзаменаційної сесії 

 

доц. Медвідь О.М.  

2. Підготовка та модернізація курсів 

дистанційного навчання у 2018 -2019 

н.р. Стан інформаційно-методичного 

забезпечення дистанційної та змішаної 

форм навчання, паралельне  навчання. 

 

доц. Сидоренко О.П.,  

зав. кафедрами 
 

3. Розвиток студентського 

самоврядування на факультеті. 

студентський декан 

Данілова Д. 
 



4. Різне   
 

02.04.2020 

1. Організація студентської наукової  

роботи на факультеті в органічному  

поєднанні з навчальним процесом.  

Робота наукового студентського  

товариства НТСА. 

 

Голова НТСА ф-ту 

Бондаренко І.В.,  

викл. Євтушенко О.М. 

 

2. Інформаційно- рекламна політика на 

факультеті. 

 

Коваль Ю.С.,  

викл. Конєв Д.С. 

 

 

3 Стан виконання заходів із розвитку 

спортивно-масової роботи та організації 

навчального процесу з фізичного 

виховання на факультеті. 

 

ст. викл. Індик П.М.  

4. Різне   
 

07.05.2020 

1. Результати участі студентів у 

Всеукраїнських предметних  

олімпіадах та конкурсах студентських 

наукових робіт. Інформація про  

проведення студентської  

наукової конференції на факультеті 

 

викл. Євтушенко О.М.. 

 

 

 

 

 

2. Стан забезпечення якості підготовки 

фахівців та розвиток міжнародної 

грантової діяльності на кафедрі 

журналістики та філології 

 

проф. Ткаченко О.Г. 

 
 

3. Проміжні звіти аспірантів про  

виконання плану роботи 

 

викл. Євтушенко О.М., 

зав. кафедрами 
 

4.  Різне   
 

04.06.2020 

1. Проміжний звіт про підсумки літньої  

екзаменаційної сесії 

 

доц. Медвідь О.М. 

 
 

2. Виховна робота на факультеті. 

Забезпечення потреб у поселенні до 

гуртожитків осіб, які навчаються на 

факультеті.  

 

викл.Зінченко Г.В., 

викл. Початко Т.В. 
 

3. Звіт про виконання плану роботи    

Вченої ради факультету та основні  

завдання на 2019-2020 н.р. 

 

доц. Сушкова О.М.  

4. Різне.   

 

 

 

 



План роботи Вченої ради факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій на 2019-20 н.р. 

Розглянутий та затверджений на засіданні 

вченої ради факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій СумДУ 

05 вересня 2019 року, протокол №1 

 

05 вересня 2019 року 

1. Затвердження плану роботи Вченої ради факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій на 2019-2020 рр. 

Доповідач – Ковальова Т. В. 

Відповідальний – Сушкова О.М. 

2. Підсумки приймальної кампанії 2019 р. Основні завдання на 2019-20 н.р. 

щодо формування контингенту осіб, які навчаються за усіма освітніми рівнями 

та курсами. 

Доповідач – Сипченко І.В. 

Відповідальний – Медвідь О.М. 

3. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2018-2019 н.р. 

Доповідач – Медвідь О.М. 

Відповідальний – Сушкова О.М. 

4. Різне 

 

03 жовтня 2019 року 

1. Стан готовності кафедр до нового навчального року  

Доповідач – Баранова С.В. 

Відповідальний – Медвідь О.М. 

2. Реалізація програм академмобільності, співпраця факультету із 

закордонними навчальними закладами, участь у міжнародних грантових 

програмах та проектах. 

Доповідач – Красуля А.В. 

Відповідальний – Сушкова О.М. 

3. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру. Звіти аспірантів про 

результати виконання плану роботи за 2018-2019 н.р.  

Доповідач – аспіранти, наукові керівники 

Відповідальний – Євтушенко О.М. 

4. Різне 

 

07 листопада 2019 року 

1. Виконання плану профорієнтаційної роботи на факультеті за 2018-19 н.р., 

завдання та основні напрями на 2019-2020 н.р. Профорієнтаційна робота у ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації та базових структурних підрозділах СумДУ по 

забезпеченню прийому студентів на 2-3 курси денної форми навчання, а також 



профорієнтаційна робота у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації щодо вступу за заочною 

та дистанційною формами навчання, її результати.  

Доповідач – Сипченко І.В., Сидоренко О.П. 

Відповідальний – Сушкова О.М. 

2. Стан забезпечення якості підготовки фахівців на факультеті іноземної 

філології та соціальних комунікацій. 

Доповідач – Баранова С.В. 

Відповідальний – Медвідь О.М. 

3. Різне 

 

05 грудня 2019 року 

1. Стан та перспективи розвитку міжнародної діяльності на кафедрах 

факультету. 

Доповідач – Кобякова І.К., Ткаченко О.Г., 

Світайло Н.Д., Литвиненко Г.І., Мозговий І.П.,  

Біденко Л.В. 

Відповідальний – Красуля А.В. 

2. Практично-орієнтована підготовка студентів факультету та інтеграційні 

зв'язки із замовниками кадрів. 

Доповідач – Лебідь А.Є. 

Відповідальний – Сушкова О.М. 

3. Різне 

 

06 лютого 2020 року 

1.Стан розвитку наукової, грантової та госпрозрахункової діяльності на 

кафедрах факультету та основні завдання на 2020 рік. 

Доповідач – Кобякова І.К., Ткаченко О.Г., 

Світайло Н.Д., Литвиненко Г.І., Мозговий І.П.,  

Біденко Л.В. 

Відповідальний – Євтушенко О.М. 

2. Різне.  

 

05 березня 2020 року 

1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2019-2020 н.р. 

Доповідач – Медвідь О.М. 

Відповідальний – Сушкова О.М. 

2. Стан виховної та позанавчальної роботи на факультеті. Забезпечення потреб 

у поселенні до гуртожитків осіб, які навчаються на факультеті. 

Доповідач – Зінченко Г,В., Індик П.М., 

Дерев’янчук А.Й., Початко Т.В. 

Відповідальний – Сушкова О.М. 

3. Розвиток студентського самоврядування на факультеті. 

Доповідач – Зінченко Г.В., Данілова Д. 



Відповідальний – Зінченко Г.В. 

 

02 квітня 2020 року 

1. Інформаційно- рекламна політика на факультеті. 

Доповідач – Коваль Ю.С., Конєв Д.С. 

Відповідальний – Сушкова О.М. 

2. Підготовка та модернізація курсів дистанційного навчання у 2018 -2019 н.р. 

Стан інформаційно-методичного забезпечення дистанційної та змішаної форм 

навчання, паралельне  навчання. 

Доповідач – Сидоренко О.П. 

Відповідальний – Сушкова О.М. 

3.Різне 

 

07 травня 2020 року 

1. Організація студентської наукової роботи на факультеті в органічному 

поєднанні з навчальним процесом. Робота наукового студентського 

товариства факультету, результати участі студентів у Всеукраїнських 

предметних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Інформація 

про проведення студентської наукової конференції на факультеті. 

Доповідач – Євтушенко О.М., Бондаренко І.В.  

Відповідальний – Євтушенко О.М. 

2. Проміжні звіти аспірантів про виконання плану роботи 

Доповідач – аспіранти, наукові керівники 

Відповідальний – Євтушенко О.М. 

3. Різне. 

 

04 червня 2020 року 

1. Робота кураторів навчальних груп 1 курсу. 

Доповідач – Зінченко Г.В.  

Відповідальний – Медвідь О.М. 

 

2. Звіт про виконання плану роботи Вченої ради факультету та основні 

завдання на 2019-2020 н.р. 

Доповідач – Ковальова Т.В.  

Відповідальний – Сушкова О.М. 

 

Згідно із затвердженим планом роботи факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій кадрові, конкурсні та процедурні питання вносяться 

до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради 

факультету за погодженням із заступниками декана за відповідними 
напрямками роботи. 


