МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ПРОТОКОЛ № 6.
23.02.2017 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., Проніна Л.М.
Відсутні — немає.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про виконання викладачами індивідуальних планів роботи в 1 семестрі.
Зав.каф., доц. Прісовська Г.Є.
2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії.
Заст. зав. кафедри ст.викл. Чумакова О.А.
3. Про організацію та проведення зимового канікулярного відпочинку
іноземних студентів.
Заст. директора ст.викл. Матвєєва Н.М.
4. Поточні питання.
I. СЛУХАЛИ: Зав.каф., доц. Прісовська Г.Є. - Про виконання викладачами
індивідуальних планів роботи в I семестрі.
Навчальне навантаження виконано у такому обсязі:
I. Викладачі, що працюють на ставку:
1.- зав.каф., доц. Прісовська Г.Є – 177,5 год.
2.- ст. викл. Матвєєва Н.М. – 145 год.
3.- ст. викл. Чумакова О.А. – 340,75 год.
4.- ст. викл. Івлева О.М. – 301,5 год.
5.- ст. викл. Мілютіна О.М. – 266,5 год.
6.- ст. викл. Ковальова В.М. – 291,5 год.
II. Викладачі, що працюють за трудовими угодами:
1.- Мініна Л.І. – 310 год.
2.- Марічереда Л.С. – 352 год.
3.- Гуськова О.Д. – 288 год.
Всі види робіт за напрямами роботи кафедри виконуються викладачами
згідно з індивідуальними планами викладачів, що працюють на ставках, та
планами роботи викладачів, що працюють за трудовими угодами.
Звіти подаються помісячно у письмовому вигляді з резолюцією завідувача
кафедри про стан виконання запланованої роботи.
УХВАЛИЛИ: 1) Інформацію прийняти до відома.
2) Навчальне навантаження вважати виконаним у повному обсязі.
3) Звернути увагу на дисципліну оформлення документів звітного характеру .

4) З урахуванням перерозподілу навчального навантаження у 2 семестрі,
активізувати роботу щодо виконання всіх запланованих видів робіт.
5) Звернути увагу на дисципліну заповнення журналів.
II. СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри ст. викл. Чумакова О.А.- Про
результати зимової заліково-екзаменаційної сесії.
У зимовій екзаменаційній сесії брало участь 4 навчальні групи (38студентів).
Усі студенти отримали залік та були допущені до іспитів.
Не з'явився на письмовий іспит МамедовАгарасул (Азербайджан, гр. 1- І).
Оцінку «незадовільно» отримав 1 студент – Нгуен Ань Дик ((В’єтнам, гр.4-i).
Інші студенти успішно склали іспити і показали такі результати:
- оцінку "відмінно"отримали 8 студентів;
- оцінку "добре" отримали 22 студенти;
- оцінку "задовільно" отримали 6 студентів.
Результати сесії подано у таблиці.
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УХВАЛИЛИ:1) Підтримати пропозицію куратора групи щодо переведення
слухача Нгуен Ань Дик в групу пізнього заїзду;

2) Звернутися до деканату з пропозицією щодо надання можливості слухачу
Мамедову Агарасулу скласти письмовий іспит за окремим аркушем
успішності в терміни до 01.04.17 р.
III.СЛУХАЛИ: Заст. Директора ст. викл. Матвєєва Н.М. - Про
організацію та проведення культурно-виховної роботи з іноземними
студентами у 2 семестрі .
План культурно-виховної роботи на 2-ий семестр
1. Відвідування готелю «Мирний»

27.02.2017

2. Проведення санрейду в гуртожитках
№1,4

23.03.2017

3. Проведення конкурсу «Мы читаем
стихи по-русски»
4. Екскурсія в Березівку.

07.04.2017

5. Екскурсія в Білгород-Дністровський

29.04.2017

6. Екскурсія в Умань.

01.05.2017

7. Екскурсія в Катакомби.

07.05.2017

8. Випускний урок «До свидания,
подфак!»

02.06.2017

20.04.2017

Матвєєва Н.М.
Ковальова В.М.
Мініна Л.І.
Мілютіна О.М.
Івлєва О.М.
Гуськова О.Д.
Чумакова О.А.
Ковальова В.М.
Матвєєва Н.М.
Ковальова В.М.
Мініна Л.І.
Мілютіна О.М.
Марічереда Л.С.
Гуськова О.Д.
Марічереда Л.С.
Матвєєва Н.М.
Мініна Л.І.
Ковальова В.М.
Прісовська Г.Є.
Чумакова О.А.
Мілютіна О.М.
Івлєва О.М.
Кулішева М.В.
Марічереда Л.С.

УХВАЛИЛИ:
1) Для проведення санрейду у гуртожитках залучити кураторів, чиї студенти
проживають в гуртожитках .
2) Під час відбору слухачів для поїздки до Березівського ВПУ перевагу
віддавати слухачам, що не мають начальних заборгованостей, беруть активну
участь у культурних заходах та спортивних змаганнях.

3) За підготовку концерту в Березівці відповідальні Ковальова В.М. і
Марічереда Л. С.
4) До підготовки концертної програми випускного уроку залучити кураторів
всіх навчальних груп.
IV. Поточні питання.
1) СЛУХАЛИ: Зав. каф., доц. Прісовська Г.Є. - Про організацію роботи з
групами 9, 10.
Згідно з наказом ректора, визначено графік роботи цих груп. Група 9-І
розпочала заняття 12.01.2017 р. Куратором призначено ст. викл. Кулішеву
М.В.
Гр. 10-М – з 16.02.2017. Куратором призначено ст. викл. Проніну Л.М.
Випускні іспити пройдуть з 17.07.17 до 30.07.17 р.
УХВАЛИЛИ:
1) Роботу проводити згідно з ухваленим календарним планом та додатками
до навчальних робочих програм дисципліни «Мова» та «Країнознавство».
2) У зв’язку із пізнім заїздом студентів та формуванням групи, роботу з НСМ
координувати з викладачами КЕН.
2) СЛУХАЛИ: Зав. каф., доц. Прісовська Г.Є. - Про дотримання вимог
навчальної дисципліни.
Звертається увага викладачів на своєчасне и акуратне заповнення журналів
груп, прийняття відробок та відображення результатів у журналах,
необхідність проведення консультацій згідно з графіком, а також, на
підготовку до проведення атестації у квітні.
УХВАЛИЛИ:1) Інформацію прийняти до відома.
2) У разі пропусків заняття студентом, звертати особливу увагу на засвоєння
пропущеного матеріалу з обов’язковим оцінюванням знань слухачів з нього.
3) Заповнення журналів з тематики занять проводити у суворій відповідності
до програми дисципліни з урахуванням корегувального додатку.
4) Суворо контролювати пропуски занять слухачами, вимагати пояснень
щодо причин пропусків, щотижнево передавати інформацію про пропуски до
деканату.
3) СЛУХАЛИ: Зав. каф., доц. Прісовська Г.Є. - Про організацію роботи з
факультативу «Українська мова».
Згідно з наказом ректора та розпорядженням директора ІПІГ, сформовано
окрему групу для факультативного вивчення слухачами української мови.
Група розпочала працювати з 21 лютого за затвердженим розкладом
(вівторок і п’ятниця на 4-х парах). До групи включено 15 слухачів із різних
навчальних груп на підставі заяви з резолюцією директора ІПІГ.
УХВАЛИЛИ:1) Інформацію прийняти до відома.

2) Викладачам груп розповсюдити інформацію щодо відображення
матеріалів факультативу на відповідній сторінці Фейсбук та залучити туди
студентів.
4) СЛУХАЛИ: Зав. каф., доц. Прісовська Г.Є. – про публікації статей та
тез на конференціях та у часописах.
Наголошено, що у зв’язку із завершенням термінів проведення
міжкафедральної НДР у 2017 році, при підготовці до публікації результатів
наукових досліджень надавати перевагу матеріалам, що отримані в межах
поточної позабюджетної науково-дослідної роботи.
Щодо методичних матеріалів, то необхідно враховувати пріоритетність їх
друку та тиражування у відповідності до забезпечення потреб навчального
процесу.
УХВАЛИЛИ:1) Інформацію прийняти до відома.
Голова

Г.Є. Прісовська

Секретар

О.М. Мілютіна

