МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ПРОТОКОЛ №3
29.11.2016 р. засідання кафедри лінгводидактики
Голова — зав. каф., доц. Прісовська Г.Є.
Секретар — ст. викл. Мілютіна О.М.
Присутні — Прісовська Г.Є., Матвєєва Н.М., Чумакова О.А., Мілютіна О.М.,
Івлєва О.М., Гуськова О.Д., Марічереда Л.С., Мiнiна Л.І., Ковальова В.М.
Відсутні — немає
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про забезпечення кафедри та сайту навчально-методичною літературою та
роботу методичного кабінету кафедри.
Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
2. Про ознайомлення студентів ПФ з правилами навчання та проживання у
гуртожитках ОНПУ.
Заст.зав.кафедри Матвєєва Н.М.
3. Про стан підготовки до Новорічного тематичного уроку.
Заст. зав. кафедри Матвєєва Н.М.
4. Поточні питання.
I. СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри Чумакова О.А. - про забезпечення кафедри
та сайту навчально-методичною літературою та роботу методичного кабінету
кафедри.
Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.доповіла, що методичний кабінет кафедри
повністю забезпечений навчально-методичною літературою. Студенти
повинні своєчасно отримувати необхідні навчальні матеріали. Навчальну
літературу студенти отримують організовано. Викладач повинен заздалегідь
оформити заявку на отримання підручників у журналі обліку видачі
навчальної літератури. Куратор групи зобов'язаний бути присутнім під час
здачі підручників і отримання нових навчальних матеріалів.
УХВАЛИЛИ: 1) Інформацію прийняти до відома.

2) Звернути увагу викладачів на поповнення методкабінету новою
літературою, що вийшла з друку у минулому та поточному навчальному році.
II. СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри Матвєєва Н.М. - про ознайомлення
студентів ПФ з правилами навчання та проживання у гуртожитках ОНПУ.
Заст. зав. кафедри Матвєєва Н.М. нагадала, що у поточному році 28 студентів
проживають у гуртожитку. Студенти 1,3,4,5 групи ознайомлені з правилами
проживання та поведінки в студентських гуртожитках, правилами навчання
на підготовчому факультеті та в ОНПУ на мовах-посередниках.
Всі куратори навчальних груп відвідали гуртожиток, де провели бесіди про
санітарний стан кімнат та місць загального користування, про правила
пожежної безпеки. Студенти повинні виносити сміття з блоку, дотримуватися
санітарних норм.
УХВАЛИЛИ: 1) Інформацію прийняти до відома.
2) Зобов’язати кураторів груп щомісячно відвідувати гуртожиток.
III. СЛУХАЛИ: Заст.зав.кафедри Матвєєва Н.М. - про стан підготовки до
Новорічного тематичного уроку.
Підготовка до навчального тематичним уроку «Новий рік в Україні».
1. Відповідальні за проведення новорічного уроку Марічеда Л.С., Мiнiна Л.І.
2. Обов'язки розподілені.
3. Всі ознайомлені зі своїми обов'язками.
4. Сценарій написаний.
5. Куратори навчальних груп готують концертні номери.
6. Кураторам слід дати інформацію Марічереді Л.С., коли буде проводитися
репетиція з групою в ауд. 212Р.
7. До 10 грудня здати фонограми Пашинському К.П.
8. Новорічні подарунки будуть закуповуватися деканатом.
9. Конкурс новорічних газет від груп на різних мовах (папір видасть деканат).
10. Запропонувати студентам принести новорічні маски, атрибути нового
року.
11. Місце і час проведення уроку - 28.12.16 о 12 год.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

IV. Поточні питання.
1). СЛУХАЛИ: Зав. каф. Прісовська Г.Є. - про звіти викладачів, що
працюють за трудовою угодою за листопад.
1) ст.викл. Мініна Л.І. – 130,5 год.
2) ст.викл. Марічереда Л.С. – 89,75 год.
3)ст. викл. Гуськова О.Д. – 48 год.
4) ст. викл. Борисова Н.Ф. – 22 год.
5) ст. викл. Таран С. – 4 год.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
2). СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри Чумакова О.А. - про підготовку до
проведення атестації. З 5.12.2016 по 9.12.2016 буде проходити атестація.
Викладачі повинні заповнити атестаційні відомості та здати їх. Якщо студент
пропустив більше 50 годин навчального часу, необхідно кураторам написати
рапорти і взяти пояснювальні записки у студентів.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
3).СЛУХАЛИ: Зав. каф. Прісовська Г.Є. - про звіт з наукової та науковотехнічної діяльності.
Згідно з розпорядженням №4-Р від 01.11.2016 «Про підсумки наукової та
науково-технічної діяльності за 2016 рік». заслухали звіт науковопедагогічних працівників кафедри щодо наукової та науково-технічної
діяльності. Підсумок звіту подається у таблицях.
У 2015 році 10 викладачів кафедри взяли участь у різного рівня конференціях
та опублікували статті.
Кількість публікацій (статей), усього одиниць:
з них: – статей у зарубіжних виданнях

9
2

в тому числі: – у міжнародних

6

У фахових виданнях

3

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах),

5

з них: – всеукраїнських
– міжнародних, всього

1
4

У 2016 році 9 викладачів кафедри взяли участь у різного рівня конференціях
та опублікували свої статті.
Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

15

з них: – статей у зарубіжних виданнях

1

в тому числі: – у міжнародних

13

У фахових виданнях

1

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах)

7

з них: – всеукраїнських
– міжнародних, всього

1
6

У статтях розглядаються теми розробки та наукового обгрунтування
методико-дидактичних матеріалів, що забезпечують застосування системного
підходу у визначенні оптимальних методів формування та створення
інформаційно-освітнього середовища і впровадження його можливостей у
навчально-виховний процес мовної підготовки іноземних громадян в
Науковому інституті підготовки іноземних громадян.
УХВАЛИЛИ: 1) Звіти всіх викладачів ухвалити.
2) Звернути увагу на активізацію наукової роботи кафедри, публікацію статей
у фахових журналах.
4). СЛУХАЛИ: Зав. каф. Прісовська Г.Є. - про проведення інструктажу з
питань безпеки. Зав. каф., доц. Прісовська Г.Є. ознайомила з Наказом № 534а вiд 28.11.2016 «Про позапланове навчання (iнструктажi) з питань БЖД».
УХВАЛИЛИ: 1)Інформацію прийняти до відома.
2) Всім викладачам пройти позаплановий інструктаж з питань неухильного
виконання вимог техногенної і пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій
(під розпис).
5) СЛУХАЛИ: Зав. каф. Прісовська Г.Є. - про затвердження індивідуальних
планів викладачів, що прийняті на роботу з 01.11.2016 на 0,5 ставки:
1) ст. викл., канд.філол. наук Ковальова В.М.,
2) ст. викл. Борисова Н.Ф.,
3) ст. викл. Мілютіна О.М.,
4) ст. викл. Івлева О.М.
Плани роботи викладачів складено згідно з нормативами. Спланована
робота забезпечує виконання плану роботи кафедри. Всі викладачі мають
багаторічний досвід роботи на підготовчому факультеті та необхідну

професійну підготовку. Індивідуальні плани підписані, пропонується їх
затвердити.
УХВАЛИЛИ: 1)Інформацію прийняти до відома.
2) Індивідуальні плани роботи викладачів:
1) ст. викл., канд.філол. наук Ковальова В.М.,
2) ст. викл. Борисова Н.Ф.,
3) ст. викл. Мілютіна О.М.,
4) ст. викл. Івлева О.М.
вважати затвердженими та обов’язковими до виконання.

Голова

Прісовська Г.Є.

Секретар

Мілютіна О.М.

