МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ПРОТОКОЛ № 7.
30.03.2017 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., Гутієва Ф.К., Скуртова Н.Ф., Манько М.В.,
Неприцька Л.Л.
Відсутні — немає.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про основні напрямки навчально-методичної і науково-методичної роботи
кафедри.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
2. Про стан наповнення навчально-методичними матеріалами з мови та
країнознавства Інтернет-ресурсів ІПІГ.
Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
3. Про організацію профорієнтаційної роботи серед іноземних студентів.
Заст. директора Матвєєва Н.М.
4. Поточні питання.
I. СЛУХАЛИ: Зав.каф., доц. Прісовська Г.Є. - про основні напрямки
навчально-методичної і науково-методичної роботи кафедри.
З згідно з напрямками, розробленими у 2016-2017 н.р., навчальнометодична робота кафедри тісно пов’язана з науково-методичною та
науково-дослідною роботою. Її можна умовно розподілити за напрямами, що
реалізуються у:
- розробці електронних засобів навчання (електронні посібники, аудіота відеоматеріали, on-line тести, домашні завдання, тренувальні вправи);

-

розробці

навчально-методичних

посібників

традиційного

представлення (друкований варіант).
За першим напрямом кафедра розробила для подальшої реалізації на
навчальному сайті:
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. – автор 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.
Інтеграція електронних навчально-методичних матеріалів в освітній
процес відбувається паралельно з традиційними навчально-методичними
розробками.
Другий напрям зосереджено на підтримці поточного навчального
процесу в сучасних умовах на високому методичному рівні.
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., ст. викл. Мініна Л.І., ст. викл. 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 «Ключі
1» (букви В-Ф; Х; Ц; Ч; Ж-Ш) - автор ст. викл. Чумакова О.А.
6) Зроблено 2 презентації до всього Уроку 2 ( ілюстрація + слово;
ілюстрація-інтервал-слово) - автор ст. викл. Чумакова О.А.
7) Зібрано ілюстративний матеріал для лексичного тренажеру
підручника «Ключі 1» (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. Робота з цієї дисципліни продовжується.
9) Створено 3 презентації з дисципліни «Українська та зарубіжна
література»:

«Давня

література»,

«Григорій

Сковорода»

та

«І.П.

Котляревський»
Активно проходить апробація створених електронних дидактичних
засобів.
Відображення результатів усіх вищеперелічених досліджень, розробок,
впроваджень

та

методсемінарах

апробацій
та

у

наукових

конференціях

різного

публікаціях,
рівня.

За

виступах

на

матеріалами

держбюджетної теми надруковано 4 статті та підготовлено до друку 3.

За програмою диверсифікації форм роботи на ПФ розроблено додатки
до

чинної

типової

базової

програми,

методичне

та

організаційне

забезпечення короткотермінових форм з навчальної та культурно-виховної
роботи з іноземними громадянами, що навчаються за індивідуальним
графіком (Швеція, Греція, Німеччина, Великобританія, Туреччина, Єгипет).
Продовжується

підвищення

інформаційної

та

комп’ютерної

грамотності навчально-педагогічного персоналу інституту.
УХВАЛИЛИ: 1) Інформацію прийняти до відома.
2) Активізувати роботу КЛД щодо наповнення навчального сайту
матеріалами інформаційного-довідкового, навчального та контролюючого
характеру.
ВИСТУПИЛИ:ст. викл.Ковальова В.М.- про порядок розгляду
наукових статей та рекомендації їх до друку.
1.При виборі теми для своєї наукової статті важливо продумати, як
вона співвідноситься з науковою темою ІПІГ "Формування інформаційного
освітнього середовища для забезпечення мовної підготовки іноземних
студентів" . Необхідно пам'ятати, що ваші статті ляжуть в основу звіту про
наукову роботу факультету.
2. Перед тим як почати писати статтю, ознайомтеся з роботами ваших
колег і продумайте, на які думки і ідеї ви могли б послатися в своїй роботі.
Підвищення індексу цитування важливо як для конкретної особи, так і для
факультету в цілому.
3.Підготовлену до друку статтю необхідно показати спочатку на
кафедрі лінгводидактики, потім голові методкомісії ІПІГ ст.викл. КЕН
Колесніченко Є.З., а потім директору ІПІГ канд. техн. наук, доц. Савєльєву
А.О. Сенс такої тривалої процедури полягає в тому, що на кожному з цих
етапів можлива поява будь-яких доповнень, нового погляду, нових ідей з
позицій наукової теми факультету.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

II. СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри ст. викл. Чумакова О.А. - про
стан

наповнення

навчально-методичними

матеріалами

з

мови

та

середовища

є

одним

з

країнознавства Інтернет-ресурсів ІПІГ.
Формування

інформаційно-освітнього

пріоритетних напрямків роботи кафедри ЛД. Викладачі розробляють і
впроваджують навчально-методичні матеріали на електронно-освітньому
ресурсі ПФ (Навчальний сайт RKI) і на спеціалізованих предметних
сторінках соціальної мережі Фейсбук.
На навчальному сайті кафедра ЛД публікує свої розробки в двох
пунктах головного меню: «РКІ 1 рівень ПФ» і «Предмети» (рубрика
«Знайомимось з Україною»).
Блок «РКІ 1 рівень ПФ» має чітку структуру. На даному етапі він
включає в себе 7 рубрик: 1.Фонетика, 2. Домашні завдання, 3. Тексти для
читання, 4. НСМ, 5. Тести, 6. Довідка, 7. Контроль.
У рубриці «Фонетика» опубліковано:
- інтеракативний алфавіт з роликами, які навчають написанню букв,
вимові звуків і артикуляції;
- класифікація голосних (йотовані і нейотовані); фонетичні тренувальні
вправи до кожного звука.
Рубрика «Домашні завдання» містить комплекс вправ для СРС до
підручника «Ключі 1» Урок 2, 3, 4.
Рубрика «Тексти для читання» включає в себе 3 тексти до підручника
«Ключі 1» і 1 текст до підручника «Ключі 2» з передтекстовими і
післятекстовими

завданнями,

а

також

гіперпосиланням

на

Google-

перекладач.
У рубриці «НСМ» заповнюються підрубрики:
«Математика» - розроблені і опубліковані тренувальні вправи і 2 тести
до ВПК Математика (Тема 1);
«Інформатика» - розроблені і опубліковані презентації і тести до ВПК
Інформатика (Урок 1, Урок 2, Урок 3).

«Економіка» - до Уроку 1 ВПК Економіка розроблені і опубліковані
презентація та лексико-граматичні завдання; до Уроку 2 - лексико-граматичні
завдання і контролюючий тест.
Рубрика «Тести» включає в себе 3 тести до Уроку 5 підручника «Ключі
1» і 4 тести до Уроку 1 підручника «Ключі 2».
Рубрика «Довідка» складається з 3 розділів: Фонетика, Граматика,
Синтаксис.
У розділі «Фонетика» опубліковані інтерактивний алфавіт і таблиці
голосних

звуків.

У

іменників»,«Множина»,

розділі

«Граматика

«Називний

Іменник»

відмінок»,

-

таблиці

«Родовий

«Рід

відмінок»,

«Місцевий відмінок»; «Прикметник» - таблиці «Називний відмінок»,
«Давальний відмінок»; «Займенник» - таблиці особових займенників у
називному і родовому відмінках.
У рубриці «Контроль» опубліковані завдання для підготовки до
контрольної роботи №1 підручника «Ключі 1».
Глава «Знайомимось з Україною», яка знаходиться в рубриці
«Предмети», складається з таких частин: Уроки, Інформація про Україну,
Теми для рефератів, Презентації. Всі частини активно поповнюються
навчальними матеріалами. Уроки включають в себе навчально-інформативні
тексти та контролюючі питання до них, ілюстрації, відеофайли, тести. До
Уроків 1, 2, 4 створені презентації.
На Кафедрі розроблено для подальшої реалізації на навчальному сайті:
1) 2 контрольні роботи до підручника «Ключі 1»;
2) Матеріали з курсу «Українська та зарубіжна література» - 4 тексти та
5 таблиць, питання до контрольної роботи №1;
3) 2 презентації по НСМ (Анатомія) – «Тканини» и «Травна система»
4) 1 презентація по НСМ (Економіка)
Викладачами кафедри ведеться робота зі створення комплексу лексико
- граматичних вправ для СРС до підручників «Ключі 2» і «Ключі 3»;
аудіоматеріалів і тестових завдань до підручника «Ключі 2», учбових

матеріалів до курсів «Українська та зарубіжна література» та Українська
мова», посібника з аудіювання (інженерно-технічний профіль), навчальних
презентацій та тестів до посібника по НСМ Анатомія (медико-біологічний
профіль), граматичних і фонетичних таблиць. Ці розробки надалі планується
розмістити в спеціалізованих рубриках навчального сайту.
Кафедрою ЛД підтримується ведення предметних сторінок в соціальній
мережі Фейсбук. На створених сторінках «Російська мова», «Українська як
іноземна», «Знайомимось з Україною», які знаходяться у відкритому доступі,
публікуються довідкові матеріали, презентації, аудіо- та відеоматеріали з
відкритих інтернет-ресурсів.
Таким чином, використання спеціалізованих навчальних інтернетресурсів дозволяє кваліфіковано і інтенсивно формувати інформаційноосвітнє середовище.
УХВАЛИЛИ: 1) Інформацію прийняти до відома.
2) Продовжувати наповнення навчального сайту довідковими та
навчально-методичними матеріалами.
3) Особливу увагу звернути на створення матеріалів тестового
характеру.
III. СЛУХАЛИ: Заст. директора ст. викл. Матвєєва Н.М. - про
організацію профорієнтаційної роботи серед іноземних студентів.
В березні в навчальних групах пройшло попереднє опитування
студентів щодо питання, в який вуз вони вступатимуть після закінчення
підготовчого факультету. Всі відомості подано ст. викладачу КЕН
Панкратову К.М.Йдеїх обробка.
Наступним етапом на факультеті планується провести:
• збори зі студентами з презентацією спеціальностей, за якими веде
підготовку ОНПУ.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
IV. Поточні питання.

1. СЛУХАЛИ:зав.каф. доц. Прісовська Г.Є. – про Наказ ректора №15
від 27.03.2017 «Про порядок обліку видачі та прийому ключів від приміщень
університету».
УХВАЛИЛИ: Всім співробітникам ознайомитись з Наказом.
2. СЛУХАЛИ:зав.каф. доц. Прісовська Г.Є. – про Розпорядження
ректора щодо заповнення та подання Звіту за минулий календарний рік та
зміни акаунту працівника ОНПУ на opu.ua
УХВАЛИЛИ: Всім штатним співробітникам завести або змінити
акаунт та заповнити звіт у термін до 03.05.2017.
3. СЛУХАЛИ: заст.зав.каф. Чумакова О.А. – з інформацією про
підготовку до атестації, що буде проходити з 10.04 по 16.04.2017 р.
УХВАЛИЛИ:

1)

Всім

новим

співробітникам

ознайомитись

з

правилами оформлення атестаційних відомостей.
2) Здати заповнені відомості до деканату до 14 квітня до кінця
робочого дня.
4. СЛУХАЛИ: заст.зав.каф. Чумакова О.А. – з інформацією про
планову перевірку заповнення журналів груп.
УХВАЛИЛИ: Всім викладачам звернути увагу на відповідність
записів у журналі чинній програмі дисципліни.
5. СЛУХАЛИ: зав.каф. доц. Прісовська Г.Є. – про оновлення стенду
кафедри лінгводидактика.
УХВАЛИЛИ: Всім викладачам забезпечити нову фотографію та
поновити індивідуальну інформацію у ст.лаборанта кафедри Кадирової Д.Х.
6. СЛУХАЛИ: Звіт викладачів, що працюють за трудовими угодами за
березень:
1. Проніна Л.М. – 150 год.
2. Манько М.В. – 44 год.
3. Скуртова Н.Ф. – 122 год.
4. Гутієва Ф.К. – 144 год.
5. Марічереда Л.С. – 77 год.

6. Гуськова О.Д. – 90,5 год.
7. Мініна Л.І. – 61,5 год.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.

Голова

Г.Є. Прісовська

Секретар

О.М. Мілютіна

