МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ПРОТОКОЛ № 5.
17.01.2017 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., Кулiшева М.В.
Відсутні — немає.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про організацію та проведення зимової екзаменаційної сесії.
Заст. зав. кафедрист.викл. Чумакова О.А.
2. Про виконання 2-го епапу держбюджетної теми НРД.
Зав. кафедри доц. Прісовська Г.Є.
3. Про організацію та проведення зимового канікулярного відпочинку
іноземних студентів.
Заст. директораст.викл. Матвєєва Н.М.
4. Поточні питання.
I. СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри Чумакова О.А. -про організацію та
проведення зимової екзаменаційної сесії.
На зимову екзаменаційну сесію виходять чотири групи: 1-i, 3-i, 4-i, 5-м.
На засіданні кафедри від 29.12.2016 було заслухано питання про
успішність студентів за результатами атестації. Група аналізу за результатами
атестації та даними куратора гр.4-i (ст.викл. Мілютіна О. М.) спрогнозувала
результати сесії:
студенти успішно засвоюють програму і покажуть гарні результати на
зимовій екзаменаційній сесії;
студент Нгуен Ван Дик (В’єтнам,гр.4-i) може не здати іспит (через погану
успішність).
Групи 6-м,7-i,8-е не братимуть участі в сесії, так як почали працювати
після 15.11.16 р.
Специфіка даної сесії-календарний розрив між початком навчання першої
групи (гр.1-і почала навчання 5.09.16) і останньої групи (гр.5-м почала
навчання 2.11.16.) У групах 1-i та 3-i був рваний заїзд.Тому для груп були
підготовлені такі екзаменаційні матеріали, які відповідають їхньому рівню
мовної компетенціїросійської мови.
29.12.16. на засіданні кафедри обговорювалися і були затверджені
екзаменаційні матеріали і квитки.

Кафедрою відкореговані матеріали усного іспиту: створено 2 нових тексти
з наукового стилю мовлення (інформатика).
Зимова екзаменаційна сесія відповідно до наказу ректора ОНПУ
проходитиме з 23.01.17 по 29.01.17.
20.01.17р. - консультація перед письмовим іспитом.
23.01.17р. - письмовий іспит з російської мови.
24.01.17р. - консультація перед усним іспитом.
25.01.17р. - усний іспит з російської мови.
До 26.01.17 викладачі повинні заповнити всі екзаменаційні відомості.
Склад екзаменаційних комісій:
гр.1-i -ст. викл..Чумакова О.А., доц. Прісовська Г.Є.
гр.3-i- ст. викл. Мініна Л.І., ст. викл. Матвєєва Н.М.
гр.4-i – ст. викл. Мілютіна О.М., ст. викл. Кулішева М.В. (письмовий
іспит)
гр. 5-м – ст. викл. Ковальова В.М., ст. викл. Івлева О.М. (письмовий іспит)
гр. 4-i – гр. 5-М -ст.викл. Мілютіна О.М.,ст. викл. Ковальова В.М. (усний
іспит)
Кафедра готова до проведення зимової екзаменаційної сесії.
УХВАЛИЛИ:1) Інформацію прийняти до відома.
2) Всім кураторам довести розклад сесії до студентів та забезпечити
присутність їх присутність на екзаменах.
II. СЛУХАЛИ: Зав. каф. доц. Прісовська Г.Є.- про виконання 6-го етапу
держбюджетної теми НДР.
На даному етапі розробки держбюджетної теми відбувається розробка
пілотних проектів щодо створення нових дидактичних матеріалів з метою
забезпечення ефективного навчально-виховного процесу з використанням
електронних ресурсів з дисциплін:
- українська/російська мови, як іноземні, - країнознавство, - література.
За період вересень – грудень 2016 року :
Надруковано посібники:
1) З НСМ до дисципліни «Готуємося вивчати інформатику» - автори ст.
викл. Матвєєва Н.М., доц. Савельєв А.О. (52 стр.). Посібник проходить
апробацію.
Матеріали, що призначені для друку:
1) Доопрацьовано посібник для медичного профілю навчання «Біологія.
ВПК» – 26 стр. – автори ст. викл. Чумакова О.А., ст. викл. Мілютіна О.М. та
ст.викл. Мірошникова О.Г. Готовий до видання.
2) Доопрацьовано посібник «Учебныематериалы для работысослуха к
учебному комплексу «Ключи». Часть 1,2 – 45 стр. - автори доц. Прісовська Г.Є.,
Мініна Л.І., Чумакова О.А.
Відеопрезентації:

1) Створено відеопрезентації до текстів навчального посібника з НСМ
«Економіка» для наступного розміщення на навчальному сайті. Перша
презентація «Що таке економіка» розміщена – автор ст.викл. Івлева О.М.
2) На матеріалі посібника «Готуємося вивчати інформатику» підготовлено
відеопрезентацію (53 слайди) - автор ст. викл. Матвєєва Н.М.
3) Підготовлено презентацію з теми «Географія України» та «Державні
символи України» (відеоряд, текстова інформація, завдання) (29 слайдів) –
автор ст. викл. Матвєєва Н.М.
4) Підготовлено відеопрезентацію з теми «Тканини» - 46 слайдів + 26
слайдів для контролю - автор ст. викл. Ковальова В.М.
5) Створено 5 презентацій (66 слайдів) до уроку 2 підручника Урок «Ключі
1 (букви В-Ф; Х; Ц; Ч; Ж-Ш) - автор ст. викл. Чумакова О.А.
6) Зроблено 2 презентаціїдо всього Уроку 2 ( ілюстрація + слово;
ілюстрація-інтервал-слово) - автор ст. викл. Чумакова О.А.
7) Зібрано ілюстративний матеріал для лексичного тренажеру (Урок 1 – 60
ілюстрацій; урок 2 – 66 ілюстрацій; урок 3 – 47 ілюстрацій; урок 4 – 47
ілюстрацій - автор ст. викл. Чумакова О.А.
8) Створено презентацію «Українська мова як друга іноземна» - 17 слайдів
– автор доц. Прісовська Г.Є.
Для навчального сайту:
1) Написано текст та зроблено аудіозапис 3 уроків за матеріалами
навчально-методичного посібника з аудіювання (НСМ інженерно-технічний
профіль) - ст. викл. Марічереда Л.С. та ст. викл. Гуськова О.Д.
2) Написано та проходить апробацію на сайті електронний варіант
тренувального тесту з лексики «Ключі -2», Урок 1. – ст. викл. Мініна Л.І.
3) Розробка двох контрольних робіт до підручника «Ключи 1» - автор ст.
викл. Ковальова В.М.
4) Матеріали з курсу «Українська та зарубіжна література» - 4 тексти та 5
таблиць, питання до контрольної роботи №1 – автор доц.Прісовська Г.Є.
За матеріалами держбюджетної теми надруковано 4 статті та підготовлено
до друку 3.
УХВАЛИЛИ: 1) Роботу кафедри щодо реалізації держбюджетної теми
вважати задовільною.
2) Активізувати роботу щодо наповнення навчального сайту матеріалами
інформаційного-довідкового, навчального та контролюючого характеру.
III. СЛУХАЛИ: Заст. Директора Матвєєва Н.М. - про організацію та
проведення зимового канікулярного відпочинку іноземних студентів.
Під час зимових канікул (26 січня - 5 лютого) студенти не залишаться без
уваги. Викладачі відвідують гуртожитки з метою попередження можливих
конфліктних ситуацій. Слід відмітити, що з боку адміністрації гуртожитків
зауважень до наших студентів немає.

27 січня в гуртожитку №4 пройде захід «За круглим столом»,який
організували викладачі КЛД Матвєєва Н.М., Марічереда Л.С., Гуськова О.Д.,
Мiнiна Л.І., Мілютіна О.М. Викладачі та студенті вивчатимуть пісню про
Одесу, подивляться відеофільм "До побачення, підготовчий факультет!",
привітають китайських і в'єтнамських студентівз Новим роком.
29 січня студенти та викладачі КЛД відвідають Одеський оперний театр і
подивляться балет "Лускунчик".
УХВАЛИЛИ:1) Інформацію прийняти до відома.
2) Всі заходи висвітлювати у соціальних мережах та на сайті ОНПУ.
IV.Поточні питання.
1) СЛУХАЛИ:Зав. каф. доц. Прісовська Г.Є. - про результати виконання
плану роботи, узгодженого з типовою програмою короткотермінових курсів
навчання з дисципліни «Російська мова як іноземна» (інтенсивний курс):
- для слухача ІПІГ КЕРСТІН ДІЛЛЕН (ШВЕЦІЯ) – ст. викл. Ковальова
В.М. – 20 год.
УХВАЛИЛИ: План роботи вважати виконаним в повному обсязі.
2)СЛУХАЛИ:Зав. каф. доц. Прісовська Г.Є. - про затвердження
індивідуального плану ст. викл. Кулішевої М. В.
План роботи ст. викл. Кулішевої М. В. складено згідно з нормативами.
Спланована робота забезпечує виконання плану роботи кафедри. Викладач має
багаторічний досвід роботи на підготовчому факультеті та необхідну
професійну підготовку.
УХВАЛИЛИ: 1) Інформацію прийняти до відома.
2) Індивідуальний план роботи ст. викл. Кулішевої М. В. вважати
затвердженим та обов’язковим до виконання.
Голова

Г.Є.Прісовська

Секретар

О.М.Мілютіна

