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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Обговорення заходів по проведенню тестових занять з інноваційних
технологій.
Доц. Колесніченко Є.З.
2. Організаційні заходи з підготовки та якісного
профорієнтаційної роботи з іноземними студентами ІПІГ.

проведення

Зав. каф. проф. Булгар В.В.
1. Обговорення заходів по проведенню тестових занять з інноваційних
технологій.
СЛУХАЛИ: доц. Колесніченка Є.З.
Вся науково-методична та навчально-методична робота на кафедрі
природознавчих наук присвячена заходам по створенню інформаційноосвітнього середовища (ІОС) в системі навчання іноземних студентів та
впровадженню ідей та принципів компетентнісного підходу у навчальний
процес. У зв’язку з цим особлива увага приділяється організації самостійної
роботи студентів та створенню засобів контролю та самоконтролю їх знань та
навичок. При цьому основний наголос робиться на методично-навчальні

розробки, призначені для використання за допомогою комп’ютерних та
Інтернет-технологій та засобів, де має вплив на формування у студентів
основних необхідних для успішного навчання компетенцій, а саме
навчально-пізнавальної, комунікативно-предметної, інформаційної.
Основна увага приділяється створенню тестових завдань як
навчального,
так
і
контролюючого
спрямування.
Для
цього
використовуються матеріали існуючих посібників та підручників для
самостійної роботи та контролю, які модернізуються та переводяться у
прийнятну електронну тестову форму. Також створюються нові тестові
завдання різного формату та рівню складності. Особлива увага приділяється
створенню тестів, які тренують та перевіряють мовні навички студентів в
галузі предмету та наукового стилю мови. При цьому використовуються різні
форми завдань: на вибір вірної відповіді з декількох, на встановлення
відповідності між різними частинами твердження, на класифікацію об’єктів.
Також можливі варіації встановлення зв’язку між мовними конструкціями та
формульно-символьними об’єктами та навпаки відповідності символьним
виразам мовних понять.
Тестові завдання використовуються для наповнення предметних
розділів навчального сайту інституту та кафедри. При цьому вирішуються
різні технічні проблеми, пов’язані з реалізацією методичних наробок у
відповідному електронному вигляді з використанням наявних Інтернетплатформ для складання тестів.
Поширення впровадження тестових форм самостійної та контролюючої
роботи сприяє осучасненню навчального процесу з іноземними студентами
та втілення в ньому інноваційної складової.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Продовжити роботу зі створення тестових завдань з предметів
природознавчого циклу.
3. Приділяти особливу увагу впровадженню елементів наукового стилю
мови у зміст тестових завдань.
4. Посилити диференціацію ступенів складності завдань у відповідності з
рівнем підготовки студентів.
2. Організаційні заходи з підготовки та якісного
профорієнтаційної роботи з іноземними студентами ІПІГ.

проведення

СЛУХАЛИ: зав.каф. проф. Булгара В.В.
Для проведення профорієнтаційної роботи з іноземними студентами
факультету необхідно визначити їх побажання, за яким фахом вони мають

навчатися в подальшому. Таку роботу необхідно провести разом з
викладачами кафедри лінгводидактики в найближчий термін – до 1 квітня
2017 року. Списки всіх студентів з фахом продовження навчання зосередити
у доцента Панкратова К.М. Далі планувати відвідування іноземними
студентами ПФ основних факультетів та кафедр університету. Попередньо
домовитися про дні та час таких відвідувань – відповідальний від кафедри
доцент Панкратов К.М.
Якщо найближчим часом буде відомо про проведення “Дня відкритих
дверей ОНПУ”, викладачам кафедри разом із студентами відвідати такий
захід та прийняти участь в роз’ясненні можливостей навчання в ОНПУ на
обраному фаху.
Керівництво ІПІГ дало доручення кафедрі підготувати інформаційні
матеріали про факультети, кафедри, спеціальності ОНПУ, котрі розміщені на
веб-сайті ОНПУ та факультетів. Таку доробку виконати в стислому стилі на
електронних носіях. Розмістити таку інформацію в інтернет-ресурсах та
повідомити про адресу цих ресурсів студентів, щоб вони мали змогу
користуватися цією інформацією.
За результатами цієї роботи доручимо доц. Панкратову К.М. провести
презентацію спеціальностей ОНПУ для іноземних студентів нашого
факультету. Доскональний перелік заходів щодо профорієнтаційної роботи з
іноземними студентами поданий нижче в Додатку.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома;
2. Викладачам кафедри прийняти участь в усіх заходах;
3. Доценту Панкратову К.М. виконати доручення.
Голова

Булгар В.В.

Секретар

Панкратов К.М.

Додаток
План
заходів з професійної орієнтації іноземних
студентів ІПІГ на 2017 рік
№
п/п

1
1

2

3

4

Заходи

Терміни
Відповідальні Відмітка
проведення,
за проведення
про
місце
виконання
проведення
2
3
4
5
Інформаційнолютий-березень
Завідувач
агітаційна робота серед
2017 р.
кафедри ПН,
іноземних
студентів
викладачі
ІПІГ щодо престижності
кафедри
та переваг подальшого
навчання в ОНПУ за
обраним фахом
Збір інформації від березень 2017
Доцент
іноземних студентів про
р., навчальні
Панкратов
їх наміри подальшого
групи
К.М.,
навчання за фахом
куратори груп
Обробка
інформації, 29 березня – 3
визначення
основних квітня 2017 р.
навчальних
закладів,
спеціальностей
подальшого
навчання
іноземних студентів
Підготовка
березень 2017 р.
інформаційних
матеріалів
про
інститути, факультети,
спеціальності
ОНПУ
для іноземних студентів
ІПІГ

Доцент
Панкратов
К.М.

Доцент
Панкратов
К.М.

5

Підготовка
та
проведення презентації
щодо структури ОНПУ,
інститутів
та
факультетів,
спеціальностей
за
освітніми програмами

квітень
2017 р. ,
актовий зал
ІПІГ, іноземні
студенти ІПІГ

Доцент
Панкратов
К.М.,
викладачі
кафедри ПН,
куратори
навчальних
груп

6

Надання
іноземним
студентам
ІПІГ
інформації про веб-сайт
ОНПУ для конкретного
ознайомлення
зі
спеціальностями
Взаємодія
та
збір
інформації
від
директорів інститутів та
деканів факультетів про
відвідування їх кафедр
іноземними студентами
ІПІГ
з
метою
конкретного знайомства
з
подальшою
спеціальністю
Інформування
ректорату ОНПУ про
заходи
ІПІГ
з
профорієнтації
студентів
з
метою
підтримки цих заходів
на кафедрах(інститутах)
ОНПУ
Організація
відвідування
іноземними студентами
ІПІГ “Дня відкритих
дверей ОНПУ” з метою
конкретного знайомства
зі
спеціальностями
ОНПУ

до 12 квітня
2017 р.

Доцент
Панкратов
К.М.

15-20 квітня
2017 р.

Доцент
Панкратов
К.М.

26 квітня 2017
р.

Директор
Савєльєв А.О.

Згідно графіка
ОНПУ

Доцент
Панкратов
К.М.,
завідувач
кафедри,
викладачі
кафедри ПН

7

8

9

10

Підготовка
та
травень
проведення відвідувань
2017 р., за
іноземними студентами
попередніми
ІПІГ
інститутів, домовленостями
факультетів,
кафедр з керівництвом
ОНПУ
інститутів,
факультетів
ОНПУ

11

Надання
конкретної травень-червень
Доцент
допомоги
іноземним
2017 р.
Панкратов
студентам ОНПУ, що
К.М.
обрали для подальшого
навчання інші вищі
навчальні
заклади
м.Одеси та України
Проведення
фахових
червень
Булгар В.В.,
заключних
бесід
з
2017 р.
Панкратов
іноземними студентами
К.М.,
ІПІГ
щодо
їх
Колесніченко
подальшого навчання в
Є.З.,
ОНПУ
за
обраним
Кльопова І.В.,
фахом
Савєльєв А.О.

12

Доцент
Панкратов
К.М.,
викладачі
кафедри ПН

