РІШЕННЯ
вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» від 02.06.2017 року, протокол №14 щодо питання:
«Про особливості роботи ФІЯП в сучасних умовах і про роль інших
факультетів в цій роботі.»
1. Визнати роботу Факультету інженерної та мовної підготовки у сучасних
умовах задовільною.
2. Завідувачам випускових кафедр доопрацювати навчальні плани для
організації навчання іноземних громадян згідно з чинними вимогами. Декану
ФІМП Сагірову Ю. Г. довести до відома завідувачів випускових кафедр чинні
вимоги до навчальних планів підготовки іноземних студентів.
Відповідальні: Чейлях О. П.
Термін: жовтень 2017 р.
3. З метою підвищення престижності ДВНЗ «ПДТУ» розглянути можливість
проведення занять і консультацій для іноземних студентів англійською мовою.
Відповідальні: Євченко В. М.
Термін: грудень 2017 р.
4. З метою підвищення ефективності навчання і збереження контингенту
іноземних студентів завідувачам випускових кафедр закріпити за кожним
іноземним студентом куратора, передбачивши додаткове навантаження.
Відповідальні: Декан ФІМП Сагіров Ю. Г.
Термін: 20 вересня 2017 р.
5. Оновити сторінку Facebook Факультету інженерної та мовної підготовки,
доповнивши її рекламою, консультаціями з питань вступу іноземних громадян, з
метою залучення студентів і встановлення міжнародних зв’язків. Організувати цю
роботу також у додатку Instagram. Раз на квартал оновлювати інформацію на цих
ресурсах.
Відповідальні: Декан ФІМП Сагіров Ю. Г.
Термін: вересень 2017 р.
6. З метою популяризації й інтернаціоналізації навчання в ДВНЗ «ПДТУ»,
реклами і залучення більшої кількості іноземних студентів завідувачам
випускових кафедр організувати переклад змістовної частини робочих програм
англійською мовою.
Відповідальні: Чейлях О. П.
Термін: 30 листопада 2017 р.
7. З метою розширення спектру платних послуг кафедрами університету
підготувати та розповсюдити рекламу можливих курсів за індивідуальними
програмами для охочих отримати додаткові знання, навички та вміння.
Відповідальні: Дмитрієв В. Ю.
Термін: 1 жовтня 2017 р.

8. Випусковим кафедрам на засіданнях кафедр опрацювати проект нових
ліцензійних умов (проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до ухвали Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про
затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти»), зокрема додаткові умови щодо підготовки іноземних громадян.
Відповідальні: Ректор Волошин В. С.
Термін: 30 червня 2017 р.

9. Перевірити актуальність і правильність англомовної версії інформації на
відповідних (за приналежністю до структурних підрозділів) сторінках сайту
ДВНЗ «ПДТУ». У разі виявлення неточностей організувати внесення виправлень.
Відповідальні: Чейлях О. П.
Термін: 30 червня 2017 р.
10. Підготувати рекламні матеріали щодо навчання іноземних громадян у
ДВНЗ «ПДТУ» та звернутися до відділу зовнішніх зв’язків крупних підприємств
м. Маріуполя з метою розповсюдження цих матеріалів за кордоном.
Відповідальні: Дмитрієв В. Ю.
Термін: 30 липня 2017р.
11. Провести моніторинг та виявити викладачів-предметників які спроможні
викладати англійською мовою.
Відповідальні: Декан ФІМП Сагіров Ю. Г.
Термін: жовтень 2017р.

