МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ПРОТОКОЛ № 8.
25.04.2017 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 аналіз поточної успішності студентів за результатами атестації.
Заст. зав. кафедри Чумакова О.А.
2. Про методичне забезпечення випускних іспитів з мови. Затвердження
білетів з дисциплін «Російська мова», «Основи української та зарубіжної
літератури» та «Країнознавство».
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
3. Поточні питання.
I. СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри Чумакова О.А. - про аналіз поточної
успішності студентів за результатами атестації.
Згідно з наказом ректора ОНПУ атестація на ПФ проходила з 10.04 по
14.04.2017г. В атестації взяли участь 84 студенти (гр.1 -І, гр.3 - І, гр. 4 - І, гр.
5 -М, гр. 6-М, гр.7-І, гр.8-Є, гр.9-І, гр.10-М).
Результати атестації:
Оцінка «відмінно» - 6 студентів.
Оцінка «добре» - 43 студенти.
Оцінка «задовільно» - 22 студенти.
Через велику кількість пропусків та, як наслідок, незадовільних оцінок
за поточні контрольні роботи, оцінку з атестації «незадовільно» отримало 8
студентів:
1. Бен Фрадж Махмуд (Туніс, гр.1-І) - 238 годин
2. Махмуд Абдельрахман Тарек Хамді (Ємен, гр. 7-І) - 142 години
3. Абделхаді Мохамед Шериф Мохамед (Ємен, гр. 7-І) - 119 годин
4. Абдельрахман Халед Ахмед Мохамед Ахмед (Ємен, гр. 7-І) - 103 години

5. Аман Кумар (Індія, гр. 7-І) - 132 години
6. Наві Сальва (Туніс, гр. 7-І) - 103 години
7. Мансаре Фіна (Гвінея, гр. 8-Е) - 40 годин
8. Лаіфі Віссем (Туніс, гр. 10-М) - 114 годин
Не атестовано 5 студентів через відсутність оцінок з поточних
контрольних робіт і з причини великої кількості пропусків:
1. Албдеса Аймен Єль-Хаді (Лівія, гр.3-І) - 76 годин
2. Кадрі Таха (Туніс, гр. 5-М) не приступив до занять
3. Богдаді Хасан Омар Богдаді Мустафа (Єгипет, гр. 9-І) -155 годин
4. Далумі Мохамед (Туніс, гр. 10-М) - 196 годин
5. Беннада Хамза (Туніс, гр. 10-М) - поїхав до Тунісу
Результати атестації відображені в таблиці.
Дані про успішність з дисциплін «Російська мова» КЛД
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За невиконання програми навчання та порушення навчальної дисципліни
пропонується відрахувати наступних студентів:
1. Бен Фрадж Махмуд (Туніс, гр.1-І)
2. Кадрі Таха (Туніс, гр. 5-М)
З огляду на якість успішності і кількість пропусків у II семестрі,
пропонується оголосити сувору догану наступним студентам:
1. Мамедов Агарасул (Азербайджан, гр 1-І) - 133 години
2. Ельсаадані Незар Ехаб Мустафа Ібрагім (Єгипет, гр. 3-І) - 174 години
3. Татай Камель (Туніс, гр.6-М) - 87 годин
4. Абдельвахед Раед (Туніс, гр 6-М) - 82 години
5. Махмуд Абдельрахман Тарек Хамді (Ємен, гр. 7-І) - 142 години
6. Абделхаді Мохамед Шериф Мохамед (Ємен, гр. 7-І) - 119 годин
7. Аман Кумар (Індія, гр. 7-І) - 132 години
8. Наві Сальва (Туніс, гр. 7-І) - 103 години
9. Богдаді Хасан Омар Богдаді Мустафа (Єгипет, гр. 9-І) -155 годин
10. Лаіф Віссем (Туніс, гр. 10-М) - 114 годин
Група аналізу за даними атестації та даними кураторів спрогнозувала
результати сесії: більшість студентів успішно засвоюють програму і
ймовірно покажуть позитивні результати на випускних іспитах.
УХВАЛИЛИ: 1) Інформацію прийняти до відома.
2) Кураторам груп взяти під особистий контроль студентів
які отримали оцінку «незадовільно» або не були атестовані,
провести роз’яснювальну роботу щодо необхідності ліквідації
заборгованостей в т.ч. з дисциплін природного циклу.
II. СЛУХАЛИ: Зав. кафедри Прісовська Г.Є. - про методичне
забезпечення випускних іспитів з мови. Затвердження білетів з дисципліни
«Основи української та зарубіжної літератури»; з дисципліни «Мова»; з
дисципліни «Країнознавство»
Іспитові квитки з дисципліни «Основи української та зарубіжної
літератури» - містять 3 питання:
1) прочитати текст та відповісти на питання;
2) вивчити заздалегідь та прочитати на іспиті на пам’ять вірш російською
мовою;
3) відповісти на питання викладача з курсу дисципліни (з переліком питань
студенти ознайомлені протягом курсу).
Підготовлено 9 художніх та публіцистичних текстів.
З дисципліни «Мова» змінено матеріали усного іспиту: створено 18 нових
текстів з НСМ (інженерний, медичний, економічний профіль) та питання до
них, відкоригована методична записка, критерії оцінювання.

На екзамен з дисципліни «Країнознавство» виноситься текст «Від малюнка
до букви», що містить 720 слів, що включає 4% незнайомих мовних одиниць.
Текст супроводжуються ілюстративним матеріалом, що полегшує його
розуміння і допомагає учням виконати завдання. Мета іспиту - визначення і
оцінювання рівня сформованості предметної, комунікативно-мовної та
країнознавчої компетенції. Пропоновані завдання спрямовані на оцінювання
рівня сформованості навичок і вмінь в усній і письмовій мові. Всі види
завдань, що увійшли в екзаменаційні матеріали, виконувалися учнями в
процесі навчальних занять з дисципліни.
Екзаменаційні матеріали включають:
1. Роздатковий матеріал для учнів № 1 - нові слова і словосполучення до
тексту «Від малюнка до букви».
2. Роздатковий матеріал для учнів № 2 - імена власні, які зустрічаються в
тексті, і коментар до них.
3. Текст «Від малюнка до букви».
4. Роздатковий матеріал для учнів № 3 - письмові завдання до тексту.
5. Матеріали для викладача:
1. Методична записка.
2. Перелік питань для усного опитування.
3. Матеріали для перевірки виконаних завдань.
4. Критерії оцінок.
I. Читання тексту «Від малюнка до букви». Учням пропонується:
1. Уточнити значення нових слів і словосполучень. (Роздатковий матеріал
№1)
2. Ознайомитися з коментарем до тексту. - (Роздатковий матеріал № 2).
3. Прочитати текст «Від малюнка до букви» і підготувати відповідь на
питання: чому текст називається «Від малюнка до букви» - Час підготовки до
ответу- 45 хвилин.
II. Виконання письмових завдань. Після прочитання текст вилучається.
Завдання 1, 2 виконуються письмово без опори на текст. Час виконання - 30
хвилин.
III. Усне опитування - бесіда за змістом тексту «Від малюнка до букви»,
мета якої визначити ступінь володіння навичками читання, говоріння: вміння
взяти участь в діалозі, вміння висловити власну думку по темі прочитаного
тексту, активно використовуючи раніше отримані країнознавчих знання.
УХВАЛИЛИ: 1) Інформацію прийняти до відома.
2) Нові екзаменаційні матеріали з дисципліни «Основи
української та зарубіжної літератури »; з дисципліни «Мова»; з
дисципліни «Країнознавство» затвердити.
III. Поточні питання.
1. СЛУХАЛИ: Заст. зав. каф. Чумакова О.А. –
проведення конкурсу «Ми читаємо вірші.»

Про результати

7 квітня на підготовчому факультеті пройшов конкурс «Ми читаємо вірші»,
який традиційно проходить у квітні. У конкурсі взяли участь студенти з 8
навчальних груп. Журі, очолюване директором ІПІГ Савєльєвим А.О.,
визначила переможців:
1 місце - Еммануель Аппіа (Гана) - гр. 8-Е
2 місце -Омайма Галалах (Туніс) - гр. 5-М
3 місце - Амаді Щедрак Онебучі (Нігерія) - гр. 4-І.
Слід зазначити, що цього року на факультеті було організовано
факультативне вивчення української мови, тому студенти читали вірші і
російською, і українською.
Приз глядацьких симпатій отримала студентка Омайма Галалах (Туніс).
Призери отримали грамоти та пам'ятні призи.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
2. СЛУХАЛИ: Заст. директора Матвєєва Н.М. - Про хід підготовки до
останнього уроку «До побачення, підготовчий факультет.»
2.06.2017 відбудеться випускний навчальний тематичний урок. На даному
етапі кожна група готує концертні номери.
Куратор групи 8-Е Марічереда Л.С. спільно з куратором групи 7-І Гуськовою
О.Д. готує блок «Ах, Одеса!»
Куратор групи 1-І Чумакова О.А. готує музичні номери зі студентами з груп
1-І, 4-І, 5-М, 6-М, 10-М, 11-І.
Куратор групи 5-М Ковальова В.М. готує музичні номери зі студентами своєї
групи.
23 травня буде формуватися сценарій всього уроку - відповідальна Матвєєва
Н.М.
Відповідальні за блоки: Чумакова О.А., Марічереда Л.С., Ковальова В.М.
Урочисту частину з нагородженнями найкращих студентів готує заст.
директора Матвєєва Н.М.
УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
3.СЛУХАЛИ: Зав. кафедри Прісовська Г.Є. - про звіт викладачів, що
працюють да трудовими угодами, за квітень.
Гуськова О.Д. – 64.5 год.
Марічереда Л.С. – 66.75 год.
Мiнiна Л.І. – 55.75 год.
Кулiшева М.В. -72 год.
Проніна Л.М. – 78 год.
Гутієва Ф.К. – 90 год.
Скуртова Н.Ф. – 100 год.
Манько М.В. – 64 год.
Неприцька Л.Л. – 134 год.

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома.
4.СЛУХАЛИ: Зав. каф. Прісовська Г.Є. - Звіт про результати виконання
планів роботи, узгоджених з типовою програмою короткотермінових курсів
навчання з дисципліни «Російська мова як іноземна» та «Українська мова»
для слухачів ІПІГ.
1) Прісовська Г.Є. - Айман (Єгипет) -16 год,
2) Ковальова В.М. – Віллем Сікс (Нідерланди) – 60 год. – березень – квітень;
3) Мілютіна О.М. – Мехді Дахдах Азардарехчи (Іран) – 40 год. – березень –
квітень;
4) Чумакова О.А. – Ангін Їлдиз (Туреччина) – 45 год. – березень - квітень.
УХВАЛИЛИ: Плани роботи та програми вважати виконаними в повному
обсязі.
Голова

Г.Є. Прісовська

Секретар

О.М. Мілютіна

