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19 грудня 2019 року відбулося чергове засідання методичної ради БДПУ 

(протокол №5). 

 

Методична рада: 

  Проаналізувала стан вивчення англійської мови в університеті та 

прийняла такі рішення: 
 Провести зріз компетентностей з англійської мови у здобувачів вищої освіти. 

Термін: 20.05.2020. Відповідальні: кафедра іноземних мов та методики викладання 

 Запропонувати факультативи з вивчення англійської мови для здобувачів вищої 

освіти четвертого курсу першого рівня вищої освіти для підготовки складання ЗНО 

в магістратуру. Термін: 2020/21 навчальний рік. Відповідальні: кафедра іноземних 

мов та методики викладання, відділ бухгалтерського обліку, навчальний відділ. 

 Розробити сертифікатну програму вивчення англійської мови для викладачів та 

здобувачів вищої освіти. Термін: 2020/21 навчальний рік. Відповідальні: кафедра 

іноземних мов та методики викладання;  

 

 Розглянула та схвалила дисципліни вільного вибору здобувачів вищої 

освіти всіх рівнів на 2020/21 навчальний рік та прийняла рішення: 
 Затвердити перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти 

на 2020/2021 навчальний рік. 

 Погодити перелік дисциплін вільного вибору зі студентською радою. Термін: 

26.12.2019 Відповідальні: навчальний відділ 

 Розмістити перелік дисциплін вільного вибору та анотації навчальних дисциплін на 

сайті університету для загального доступу. Термін: 20.02.2020 Відповідальні: 

навчальний відділ 

 Провести анкетування здобувачів вищої освіти щодо вибору дисциплін на 2020/2021 

навчальний рік. Термін: 01.03.2020 Відповідальні: студентська рада, декани 

факультетів; 
 

 Розглянула пропозиції щодо формування робочих навчальних планів 

здобувачів вищої освіти всіх рівнів на 2020/21 навчальний рік та прийняла рішення: 
 Включити до робочих навчальних планів дисципліни вільного вибору та 

факультативи. Термін: 01.03.2020 Відповідальні: декани факультетів 



 Проекти робочих навчальних планів (два примірники) разом із супровідними 

документами (мотивоване подання факультету, витяг з рішення вченої ради 

факультету) передати на експертизу до навчального відділу.  Термін: 20.03.2020 

Відповідальні: декани факультетів; 
 

 Рекомендувала до друку навчальні посібники: 

 «Професійно-комунікативна культура вихователя закладу 

дошкільної освіти», автор – Леся МОРОЗ-РЕКОТОВА; 

 «Методика обучения русского языка. Модульный курс», автор – 

Лариса АЛЄКСЄЄВА; 

 «Міжнародне торгове право у схемах, таблицях, визначеннях», 

автор – Володимир МИРОШНИЧЕНКО.  

 


