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(повне найменування вищого навчального закладу)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри, голова циклової комісії
кафедра лінгводидактики
(назва кафедри, циклової комісії)

_______________
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ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ
ЛІНГВОДІДАКТИКИ
(назва кафедри, циклової комісії)
___________________________________________________________________________________________

на 2016/ 2017 навчальний рік

План
обговорено
і
схвалено
на
протокол від "05" вересня 2016 року № 1

засіданні

кафедри,

циклової

комісії

1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ, ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ
1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри, циклової комісії на
навчальний рік затверджено у кількості 5 (п'ять) ставок, із них:

Розподіл за джерелами фінансування
Всього
ставок

загальний фонд
у тому числі
Всього

професорів

доцентів

ст.викладачів

спеціальний фонд
у тому числі
викладачів

5

Всього
5

професорів

доцентів

ст.викладачів

1

4

викладачів

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 3 ставки
У момент складання плану роботи кафедри, циклової комісії:
штат НДС і НДЛ 3 особи;
Всього на кафедрі 10 (десять) осіб.

1.3. У розпорядженні кафедри, циклової комісії знаходяться приміщення загальною площею 630,8 кв. м.,
у тому числі:
навчальних лабораторій 1 кімнат площею 40,5 кв. м.;
навчальна комп'ютерно-лінгафонна лабораторія РЯІ 1 шт., площею 40,5 кв.м., з кількістю 11 комп`ютерів типу ПЕВМ intel cove i3
3060 2Gb, HDD500Gb, монітор 19";
навчальних полігонів 21 площею 590,3 кв.м.

І

ІІ

ІІІ
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Всьо
го за заочна
(дистанційна)
рік
вечірня

екстернат

Проведення лабораторних
занять

Проведення практичних
занять

0
0

Проведення консультацій
протягом семестру
Проведення
екзаменаційних
консультацій
контрольних
Перевірка
(модульних) робіт, що
час
під
виконуються
аудиторних занять
контрольних
Перевірка
(модульних) робіт, що
час
під
виконуються
самостійної роботи
рефератів,
аналітичних
оглядів,
розрахункови
перекладів
графічних
х,
та
розрахунковографічних
курсових
робіт
робіт і
проектів

Проведення
індивідуальних занять

денна
вечірня

Проведення семінарських
занять

разом

Читання лекцій

Форма навчання

Семестр

Керівництво і
приймання
індивідуальних
завдань:

0
0
0
0
0
0

Всього

Керівництво навчальною і
виробничою практикою
Керівництво,
Проведення державних
консультування,
екзаменів
та
рецензування
захисту
проведення
проектів
дипломних
(робіт)
Керівництво аспірантами,
та
здобувачами
стажуванням викладачів

Проведення семестрових
екзаменів

Проведення заліку

1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри, циклової комісії складає
- год., із них:

2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ, ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
№
з/п

Основні питання

1

2

1.
2.

3.

4.
5
6
1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.

2.
3.
4.
1.

Задачі кафедри на 2016-17 н. р. Зав. кафедри Прісовська Г.Є.

Строк
проведення

Відмітка
про
виконання
3
4

Вересень

Обговорення та ухвалення плану роботи кафедри на 2016-17 н. р.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
Обговорення та ухвалення робочих навчальних програм з
дисциплін "Мова" та "Країнознавство". Зав. кафедри Прісовська
Г.Є.
Обговорення та ухвалення додатків до рабочих навчальних програм
з дисциплін "Мова" та "Країнознавство" Зав. кафедри Прісовська
Г.Є.
Обговорення та ухвалення індивідуальних планів роботи на 201617 н. р. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Поточні питання Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Про порядок формування навчальних груп та складання
календарних планів груп. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.

Жовтень

Затвердження плану видавничої діяльності кафедри на 2016-17 н. р.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
Затвердження плану НМС на 2016-2017 н.р. Зав. кафедри
Прісовська Г.Є.
Про реалізацію компетентністного підходу у навчальному процесі
на кафедрі лінгводидактики ІПІГ. Зав. каф. Прісовська Г.Є.
Про основні напрямки роботи кафедри щодо наповнення Інтернетресурсів навчально-методичними матеріалами. Заст. зав. кафедри
Чумакова О.А.
Поточні питання. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Про забезпечення кафедри та сайту навчально-методичною
літературою та роботу метод. кабінету кафедри. Заст. зав. кафедри
Чумакова О.А.
Про ознайомлення студентів ПФ з правилами навчання та
проживання у
гуртожитках ОНПУ. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Про стан підготовки до Новорічного тематичного уроку. Заст. зав.
кафедри Матвєєва Н.М.
Поточні питання. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Про терміни і види роботи під час Новорічних свят та канікул. Зав.
кафедри Прісовська Г.Є.
Аналіз результатів атестації. Виконання робочих програм з
урахуванням термінів заїзду студентів. Заст. зав. кафедри Чумакова
О.А.

Листопад

Грудень

2.

3.

2
Про використання Інтернет-технологій у навчальному процесі.
Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.

3

4

4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.
1.

2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Поточні справи. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Про організацію та проведення зимової екзаменаційної сесії. Заст.
зав. кафедри Чумакова О.А.
Про виконання 2-го епапу держбюджетної теми НРД. Заст. зав.
кафедри Чумакова О.А.
Про організацію та проведення зимового канікулярного відпочинку
іноземних студентів. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Поточні питання. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
II семестр
Про виконання викладачами індивідуальних планів роботи в 1
семестрі. Викл. кафедри
Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії. Заст. зав.
кафедри Чумакова О.А.
Про організацію та проведення культурно-виховної роботи з
іноземними студентами у 2 семестрі . Заст. зав. кафедри Матвєєва
Н.М..
Поточні питання. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Про основні напрямки навчально-методичної і науково-методичної
роботи кафедри. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Про стан наповнення навчально-методичними матеріалами з мови
та країнознавства Інтернет-ресурсів ІПІГ. Заст. зав. кафедри
Чумакова О.А.
Про організацію профорієнтаційної роботи серед іноземних
студентів. Відп. за профорієнтацію
Поточні питання. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Аналіз поточної успішності студентів за результатами атестації.
Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Про методичне забезпечення випускних іспитів з мови. Зав.
кафедри Прісовська Г.Є.
Поточні питання. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Про організацію та проведення випускних іспитів. Заст. зав.
кафедри Чумакова О.А.
Про підготовку та проведення тематичного випускного уроку. Заст.
зав. кафедри Чумакова О.А.
Поточні питання. Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
Про результати випускних іспитів з мови. Заст. зав. кафедри
Чумакова О.А.
Звіти викладачів про виконання індивідуальних
планів у 2016-2017 н. р. Викладачі кафедри
Звіт про виконання плану роботи кафедри за 2016-2017 н.р. Зав.
кафедри Прісовська Г.Є.
Про виконання рішень кафедри у 2016-2017 н.р. Секретар кафедри

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

3. МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ
№
з/п

Теми

Виконавці

1.1.

2
3
Використання текстового редактора MSСавєльєв А.О.,
Word при створенні документів і
всі викладачі
методичних матеріалів.
кафедри
Основи форматування текстового документа.

1.2.

Прийоми збереження документів в файлах

2.

Використання єлектронних таблиць MSEXELL для створення документів по обліку
навчального навантаження викладачів.

1

1.

3.
3.1.
3.2.

4.

Використання програм Power Point для
створення презентацій
Особливості створення наукових
презентацій.
Створення навчальних матеріалів у формі
презентації.

6.

7.

8.

4

5

вересень

жовтень
листопад

Савєльєв А.О.,
всі викладачі
кафедри

грудень

Структура навчального сайту ІПІГ

Савєльєв А.О.,
всі викладачі
кафедри

січень

Форми використання для різних дисциплін
підрозділами ІПІГ.
Створення і використання найпростіших
тестів, на основі одиничного вибору
правильної відповіді з декількох
запропонованих.
Особливості перетвореня навчальних
матеріалів з формми текстового
ілюстрованого представлення в форму html
представлення на єлєктронних ресурсах.
Соціальні мережі, як єлементи освітнього
середовища.

8.1.

Форми представлення навчального матеріалу

8.2.

Форми комунікації між викладачем та
студентами, як єлєменти інтерактива.
Можливість контроля результатів навчання
слухачів.

8.3.

Відмітка
про
виконання

Основні єлектронні ресурси ІПІГ, як
елементи освітнього середовища.

5.
5.1.

Савєльєв А.О.,
всі викладачі
кафедри

Строк
проведення

Савєльєв А.О.,
всі викладачі
кафедри
Савєльєв А.О.,
всі викладачі
кафедри
Савєльєв А.О.,
всі викладачі
кафедри

лютий

березень

квітень

9.

Типологія тестового контроля при
використанні плагіна в середовищі
wordpress

Савєльєв А.О.,
всі викладачі
кафедри

червень

4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ
№
з/
п

Теми

1

2
Комунікативна компетентність викладача 1 необхідна умова ефективності
Компетентністна складова у викладанні
української як другої нерідної на підготовчому
2 факультеті для іноземних громадян
Пам’ять як один із факторів формування
3 комунікативної компетенції
Тестування як засіб перевірки ступеня
сформованості комунікативної компетентності
іноземних студентів на ПФ (на матеріалі НСМ
4 та загальнолітературного стилів мовлення)
Інформаційно-комунікаційна компетенція
5 викладача РМЯІ.
Конфліктологічна компетенція викладача
6 РМЯІ.
Урахування комунікативної задачі в процесі
викладання видів дієслова в іноземній
7 аудиторії.
Система роботи з дієслівними префіксами в
8 умовах короткотермінового навчання.

№
з/п

1

Вид роботи

Виконавці

Строк
проведення

Відмітк
а про
виконан
-ня

3

4

5

Матвєєва Н.М.

Січень

Прісовська Г.Є.
Лютий
Чумакова О.А.
Ст. викл.
Мініна Л.І.,
ст.викл.
Марічереда
Л.С.
Ст.викл.
Мілютіна
Ст.викл. Івлева
О.М.
Канд.філол.нау
к, ст. викл.
Ковальова
М.М.
Ст.викл.
Борисова Н.Ф.

Лютий

Квітень
Березен
ь
Березен
ь

Травень
Травень

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА
Підсумковий
результат
(рукопис,
Виконавець
друкована
праця, обсяг,
тираж тощо)
3
4

Строк
виконання

5
2
Розробка та коректування робочих навчальних програм
Переробка робочих програм з
дисципліни «Країнознавство» та
Матвєєва Н.М.
1 «Історія України».
Вересень
Переробка коригуючих програм з
дисципліни «Країнознавство» та
«Історія України» для груп пізнього
2 заїзду.

Матвєєва Н.М.
Вересень

Відміт
ка про
вик.
6

Переробка робочих програм з
3 дисципліни «Мова»
Написання додатків до робочих
навчальних програм з дисциплін
4 «Мова»
Підготовка програми з факультативу
5 «Українська мова як іноземна»

Прісовська
Г.Є. Чумакова
О.А.
Прісовська
Г.Є. Чумакова
О.А.
Прісовська
Г.Є. Чумакова
О.А.

Написання Робочої навчальної
програми з викладання інтенсивного
курсу дисципліни Російська мова як
6 іноземна для слухача ІПІГ
Мініна Л.І.
Підготовка навчальної програми для
Ковальова
7 короткотермінових курсів (рівень С1).
В.М.
Підготовка навчальної програми для
8 короткотермінових курсів (рівень В2).
Борисова Н.Ф.
Навчально-методичні матеріали (друковані)

Вересень

Вересень
Грудень

Жовтень
Березень
Квітень

Розробка навчально-методичних
матеріалів з факультативу
1 «Українська мова як іноземна»

Прісовська
Г.Є.

Лютий

Розробка методичного посібника з
наукового стилю мовлення
2 "Готуємося вивчати інформатику"

Матвєєва Н.М.

Листопа
д

Підготовка до друку "Навчальні
матеріали з НСМ (медико-біологічний
профіль навчання)
3
Підготовка до друку "Аудіоматеріалів
(на тематичному та лексикограматичному матеріалі підручника
4 «Ключі. Частина I, II»
Написання «Робочого зошиту з
5 граматики для іноземних студентів»
Робочі матеріали до лабораторних
6 робіт підручника «Ключі I»

7

Робочі матеріали до лабораторних
робіт підручника «Ключі II»

Мілютіна
О.М.,
Чумакова О.А.,
Мірошникова
О.Г.
Квітень
Прісовська
Г.Є.
Мініна Л.І.
Чумакова О.А. Січень
Мілютіна О.М.
Чумакова О.А.

Травень
Лютий

Чумакова О.А.,
Кравченко
М.Ф.
Березень

Написання методичних рекомендацій
для роботи з видами дієслова (рівні
8 А1-В2).

Ковальова
В.М.,
Борисова Н.Ф.

Лютий

Написання тестових матеріалів до
навчального комплексу "Ключі".
9 Частина 2

Мініна Л.І.

Лютий

Підготовка тестових завдань для рівня
В2. Підготовка тестових завдань для
10 рівня С1.
Розробка робочих матеріалів до
методичного посібника з НСМ для
студентів медико-біологічного
профілю навчання (математика,
11 фізика, хімія)
Розробка навчальних тестів до тем 1-3
12 з НСМ

Борисова Н.Ф.,
Ковальова
В.М.

Чумакова О.А.
Марічереда
Л.С., Гуськова
О.Д.

Грудень

Квітень
Квітень

Навчально-методичні електронні та аудіоматеріали (для навчального сайту )
Прісовська
Написання текстів та аудіоматеріалів
Г.Є.,
для контрольних робіт для сайту по
Ковальова
«Ключам» (для самостійної
В.М.,
1 позааудиторної роботи студентів).
Борисова Н.Ф. Травень
Марічереда
Аудіозапис матеріалів з НСМ для
Л.С., Гуськова
сайту
2
О.Д.
Травень
Розробка навчальних завдань на
комп'ютері для лексичного тренажера
3 до підручника «Ключі» Частина 1.
Розробка навчальних матеріалів для
дистанційного навчання з дисципліни
«Країнознавство» та «Історія
України» в рамках навчального
посібника «Знайомимося з Україною»
4 за темою: «Київська Русь»

Чумакова О.А.

Грудень

Матвєєва Н.М.
Квітень

Розробка нових та переробка контрольних робіт та тестів для поточних та семестрових
контролів (друкований варіант)
Написання контрольної роботи з НСМ
для студентів економічного профілю
1 навчання (ВПК)
Переробка екзаменаційних матеріалів
для груп гуманітарного профілю з
дисципліни «Країнознавство» та
2 «Історія України».
Написання нових матеріалів для
усного іспиту з російської мови (літня
3 сесія)
Розробка концепції навчального
посібника для студентів ПФ ВФК
1 (інтенсивный курс).

Чумакова О.А.

Квітень

Матвєєва Н.М.

Травень

Чумакова О.А.

Травень

Колектив
кафедри

Травень

№
з/п

Вид роботи

1

2

6. НАУКОВА РОБОТА
Підсумковий результат
(рукопис, друкована
праця, обсяг, тираж
тощо)
3

Виконання планових наукових
досліджень в рамках теми
“Формування інформаційно1 освітнього середовища в системі
навчання іноземних громадян, як
засіб оптимізації навчальновиховного процесу ”.

Строк
виконан
ня

4

5

Відмі
тка
про
вик.
6

доц.
Прісовськ
а Г.Є.,
викладачі
кафедри
доц.
Прісовськ
а Г.Є.,
викладачі
кафедри
доц.
Прісовськ
а Г.Є.,
Ковальов
а В.М.
доц.
Прісовськ
а Г.Є.

Написання наукових статей та тез
на конференції, симпозіуми,
семінари
2
Резензування навчальних
посібників, словників,
авторефератів, наукових статей
3

4

Виконаве
ць

Робота у редколегіях наукових
збірників

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ТА ВИХОВНА РОБОТА
№
з/п

Вид роботи

Підсумковий
результат

1

2

3

Підготовка матеріалів та участь
у роботі Вченої ради інституту
1
2

3

4

Робота в методичній комісії
ІПІГ
Підготовка матеріалів та участь
у роботі науково-методичного
семінару
Виконання обов'язків
позаштатного заступника
директора ІПІГ

Виконавець
4
члени Вченої ради
інституту,
методичної Ради
інституту
доц. Прісовська Г.Є.
викладачі кафедри
ст. викл. Матвєєва
Н.М.

Строк
Відмітка
виконанпро вик.
ня
5

протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року

6

5
6
7

Позаштатні заступники зав.
кафедрою з: - науково-дослідної
роботи
- навчально-методичної роботи
Секретар кафедри
Робота у гуртожитку: зв'язок з
працівниками гуртожитків.

Проведення навчальних
екскурсій по ОНПУ, в
8
бібліотеку, по мікрорайону.
Організація проведення
екскурсії по Одесі та в інші
9
міста:
9.1 ВПТУ м. Березівка
9.2 м. Умань (Софіївський парк)
9.3 катакомби
9.4 музей культури вина «Шабо»
Проведення конкурсів,
10
тематичних уроків:
10.1 Новий рік по-російськи
10.2 чтиця-декламотора
10.3 проведення випускного уроку

11

12

Музичне та відео оформлення
тематичних уроків, концертів
Рекламно-інформаційна
діяльність, поповнення сайту
ФБ та спеціального навчального
сайту ПФ, сторінка Російська
мова на ФБ

14

Профгрупорг ІПІГ
Профгрупорг КЛД
Відповідальна за створення
системи моніторингу
публікаційної активності та
систематизації наукових робіт
викладачів КЛД

15

Участь у підготовці концертної
програми до фестивалю
«Студенческая весна -2016»

13

16

Участь у профорієнтаційній
роботі

ст. викл. Ковальова
В.М.
ст. викл.
Чумакова О.А.
ст. викл. Борисова
Н.Ф.
куратори
ст. викл. Чумакова
О.А. ст. викл.
Матвєєва Н.М.
доц. Прісовська Г.Є.
всі куратори

протягом
року
протягом
року
протягом
року

протягом
року

куратори
куратори
куратори
куратори
куратори

квітень
травень
травень
травень

куратори
куратори
куратори
куратори
інженер 1-й категорії
Пашинський К.П.
ст. викл. Чумакова
О.А.
ст. викл. Матвєєва
Н.М.
ст. викл. Чумакова
О.А.
доц. Прісовська Г.Є.
ст. викл. Чумакова
О.А.
ст. лаборант
Дем’янчик С.М.

грудень
травень
червень
протягом
року

протягом
року
протягом
року

ст.викл. Івлева О.М.
протягом
року
Всі викладачі КЛД
ст. викл. Матвєєва
Н.М.
всі куратори

протягом
року
протягом
року

17

Поповнення сайту ФБ
інформацією і фотографіями
про проведені заходи

ст. викл. Матвєєва
Н.М. ст. викл.
Чумакова О.А.
доц. Прісовська Г.Є.

протягом
року

8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ
№
з/п
1

1

Форма підвищення професійного рівня

Прізвище та
ініціали
працівника

Строк виконан-ня

Відмітка
про
виконання

2

3

4

5

Навчання в семінарі педагогічних знань ОНПУ

Ковальова В.М.

листопад травень

