МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ПРОТОКОЛ №1
05.09.2016 р. засідання кафедри лінгводидактики
Голова — зав. каф., доц. Прісовська Г.Є.
Секретар — ст. викл. Чумакова О.А.
Присутні — Прісовська Г.Є., Матвєєва Н.М., Чумакова О.А., Мініна Л.І.
Відсутні — немає
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Задачі кафедри лінгводидактики на 2016 — 2017 н.р.
Зав. каф., доц. Прісовська Г.Є.
2.Обговорення та ухвалення плану роботи кафедри на 2016 — 2017 н. р.
Зав.каф., доц. Прісовська Г.Є.
3. Обговорення та ухвалення робочих навчальних програм з дисциплін «Мова»
та «Країнознавство».
4. Обговорення та ухвалення додатків до робочих навчальних програм з
дисциплін «Мова» та «Країнознавство».
Заст.зав.каф. Чумакова О.А.
5.Обговорення та ухвалення індивідуальних планів роботи на 2016-2017 н. р.
Зав.каф., доц. Прiсовська Г.Є.
6.Поточні питання.
I. СЛУХАЛИ:
зав. каф., доц. Прісовську Г.Є. - про задачі кафедри на 2016-2017 н.р. , які
сформульовано в плані роботи кафедри.
1. Навчальна робота.
Підвищення якості навчання іноземних студентів з урахуванням реальних
строків навчання. Впровадження новітніх Інтернет-технологій у навчальний
процес на ПФ. Реалізація компетентністного підходу з організації навчального
процесу.
2. Навчально-методична робота
кафедри тісно пов’язана з науково-методичною та науково-дослідною
роботою. Її можна умовно розподілити за такими напрямами:
- розробка електронних засобів навчання (електронні посібники, аудіо- та
відеоматеріали, on-line тести, домашні завдання, тренувальні вправи);
- розробка навчально-методичних посібників традиційного представлення
(друкований варіант).
Перспективні напрямки роботи такі:

1. Розробка пілотних проектів щодо створення нових дидактичних
матеріалів з метою забезпечення самостійної роботи та контролю знань студентів
у навчальний та позааудиторний час, ефективного навчально-виховного процесу
з використанням електронних ресурсів з дисциплін:
- українська/російська мови, як іноземні;
- українознавство
Апробація електронних дидактичних засобів.
2. Аналіз наявних навчально-методичних матеріалів з точки зору
можливостей створення електронних дидактичних матеріалів з використанням
технічних засобів навчання (ТЗН):
- з дисципліни «Українська (російська) мова»;
- з дисципліни «Країнознавство»;
- за спеціальностями: інженерно-технічними, медико-біологічними,
економічними.
3. Наповнення структури розділу «Українська (російська) мова» та
підрозділу «Довідка» на сайті ПФ з метою створення одного з елементів
освітньо-інформаційного середовища на ПФ.
4. Впровадження унікальних електронних дидактичних засобів у
навчальний процес на ПФ. Первинні результати впровадження. Інтеграція
електронних навчально-методичних матеріалів в освітній процес паралельно з
традиційними навчально-методичними розробками.
3. Науково-дослідна робота.
Проведення планових наукових досліджень в межах тематики науководослідної роботи кафедри та інституту підготовки іноземних громадян
“Формування інформаційного освітнього середовища для забезпечення мовної
підготовки іноземних учнів”.
Розробка концепції розбудови ІОС та впровадження його елементів у
навчально-виховний процес з іноземними студентами на підготовчому та
основному етапах навчання.
Формування пропозицій та заходів щодо удосконалення системи навчальновиховної роботи, аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів,
засобів контролю та самоконтролю знань з урахуванням функціонування
елементів ІОС в системі навчання іноземних студентів.
Апробація нових дидактичних матеріалів та форм проведення навчальних
занять (аудиторних, позааудиторних, СРС) з метою оцінки ефективності їх
впровадження у навчальний процес на різних етапах в ІПІГ, як складових ІОС.
Відображення результатів всіх вищеперелічених досліджень, аналізу,
розробок, впроваджень та апробацій у наукових публікаціях, виступах на
методсемінарах та конференціях різного рівня.
4. Організаційна та виховна робота.
Проведення навчально-виховної роботи з іноземними студентами з
використанням соцмереж та у відповідності із соціально-культурною
адаптаційною програмою інституту. Робота з профілактики правопорушень.
Подальше впровадження електронної комунікації у навчальний процес,
створення персональних портфоліо викладачів у соціальних мережах (Facebook).

Здійснення профорієнтаційних заходів з метою залучення студентів до
продовження навчання в ОНПУ на інших вузах України.
Удосконалення педагогічної майстерності та комп'ютерної грамотності
викладачів кафедри шляхом самоосвіти, участі в роботі науково-методичного
семінару інституту, університету, обміну досвідом, взаємовідвідувань занять,
роботи у творчих колективах.
Підвищення інформаційної та комп’ютерної грамотності навчальнопедагогічного персоналу інституту.
5. Диверсифікація форм роботи на ПФ.
Це: а) розробка програм, методичного та організаційного забезпечення
короткотермінових форм з навчальної та культурно-виховної роботи з
іноземними громадянами, що навчаються за індивідуальним графіком; б) на
виконання Закону «Про вищу освіту» та інших нормативних документів
переробка чинних робочих навчальних програм дисциплін з урахуванням
компетентністного підходу в організації навчального процесу.
УХВАЛИЛИ:

1) інформацію прийняти до відома;
2) задачі кафедри вважати обов'язковими до виконання.

II. СЛУХАЛИ: зав. каф., доц. Прісовську Г.Є. - про план роботи кафедри.
План роботи складений. Викладачі з ним ознайомилися. У зв’язку з
нерівномірністю заїзду студентів можливий перерозподіл навантаження (План
роботи кафедри на 2016-2017 н.р. додається).
УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи кафедри з можливими змінами,
пов'язаними з пізнім та нерівномірним заїздом студентів та поступовим
прийняттям на роботу викладачів.
III. СЛУХАЛИ: заст. зав.каф. Чумакову О.А. - про робочі навчальні програми
з дисциплін «Мова» та «Країнознавство». На виконання Закону «Про вищу
освіту» та інших нормативних документів з цього питання здійснено переробку
чинних
робочих
навчальних
програм
дисциплін
з
урахуванням
компетентністного підходу в організації навчального процесу. Крім того, з
урахуванням написання викладачами кафедри та видання нових навчальнометодичних посібників та матеріалів зміни відображено у складі частини
програми «Література».
УХВАЛИЛИ: затвердити робочі навчальні програми з дисциплін «Мова» та
«Країнознавство».
IV. СЛУХАЛИ: заст. зав. каф. Чумакову О.А. – про додатки до робочих
навчальних програм з дисциплін «Мова» та «Країнознавство».

У зв'язку з різними термінами початку навчання іноземних студентів
підготовчого етапу у відповідності з навчальним планом пропонується
передбачити можливість коректування навчального календарного плану
викладачами, виходячи з конкретної ситуації в даній окремо взятій навчальній
групі у відповідних межах:
1) Для дисципліни «Мова»
- 10% для груп, сформованих у період з 15.10.16 до 15.11.16 р. та
- 20 % для груп, що розпочали навчальний процес з 15.11.16 р. до 31.12.16 р.
2) Для дисципліни «Країнознавство»
- 25% для груп, сформованих у період з 15.10.16 до 15.11.16 р. та
- 50% для груп, що розпочали навчальний процес з 15.11.16 р. до 31.12.16 р.
З дисципліни “Мова” розроблено Додатки до робочої навчальної програми
для студентів (слухачів) підготовчого факультету ІПІГ за такими профілями
навчання: інженерно-технічний, інженерно-економічний, медико-біологічний,
економічний.
З дисципліни “Країнознавство” розроблено Додатки до робочої навчальної
програми для студентів (слухачів) підготовчого факультету ІПІГ за такими
профілями навчання: інженерно-технічний, інженерно-економічний, медикобіологічний, економічний та гуманітарний.
УХВАЛИЛИ: доповнення до робочих навчальних програм з дисциплін
“Мова” та «Країнознавство» для студентів (слухачів) підготовчого факультету
ІПІГ за усіма профілями навчання затвердити.
V. СЛУХАЛИ: зав. каф., доц. Прiсовську Г.Є. - про обговорення та
ухвалення індивідуальних планів роботи на 2016-2017 н. р. Плани роботи
викладачів складено згідно з нормативами. Спланована робота забезпечує
виконання плану роботи кафедри. Пройшли співбесіди з формування планів із
завідувачем кафедри такі викладачі:
1. ст. викл. Матвєєва Н.М.
2. ст. викл. Чумакова О.А.
Всі викладачі мають багаторічний досвід роботи на підготовчому факультеті
та необхідну професійну підготовку. Індивідуальні плани підписані,
пропонується їх затвердити.
Зав.каф. ЛД, доц. Прісовська Г.Є. пройшла співбесіду з директором ІПІГ.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. Індивідуальні плани роботи
викладачів: доц. Прiсовської Г.Є., ст. викл. Матвєєвої Н.М., ст..викл. Чумакової
О.А. вважати затвердженими та обов’язковими до виконання..

Голова

Прісовська Г.Є.

ТВО секретаря

Чумакова О.А.

