МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ПРОТОКОЛ №1
05.09.2017 р. засідання кафедри лінгводидактики
Голова — зав. каф., доц. Прісовська Г.Є.
Секретар — ст. викл. Івлева О. М.
Присутні — Прісовська Г.Є., Матвєєва Н.М., Чумакова О.А., Мініна Л.І.,
Івлева О.М., Мілютіна О.М., Кулішева М.В., Ковальова В.М., Проніна Л.
М.
Відсутні — немає
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Задачі кафедри лінгводидактики на 2017-2018 н. р.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
2. Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2017-2018 н. р.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
3. Обговорення та затвердження робочої навчальної програми з дисципліни
"Російська мова" (гуманітарний напрям) та Додатку до неї.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
4. Затвердження плану навчально-виховної роботи ІПІГ для співробітників
кафедри лінгводидактики.
Заст. директора ІПІГ Матвєєва Н.М.
5. Про методичне, організаційне та кадрове забезпечення навчального
процесу груп пізнього заїзду - 11,12.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
6. Поточні питання.
1) Про затвердження графіку перездач для боржників 2016 -2017 н.р.
Заст. зав. кафедри Проніна Л.М.
2) Інформація про роботу Центру інтенсивної мовної підготовки іноземних
громадян.
Доц. Ковальова В.М.
3) Рекомендація до видання посібника "Методичні рекомендації до
лабораторних робіт з російської мови для іноземних студентів ІПІГ (до
підручника "Ключі I". Автор – ст. викл. Чумакова О.А.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
4) Рекомендація та затвердження до перевидання "Російсько-турецького
словника до підручника "Ключі I" та "Ключі II".
Ст. викл. Чумакова О.А.

5) Пропозиції щодо організації навчального процесу групи з вивчення
української мови для слухачів ІПІГ.
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
6) Затвердження графіку консультацій для груп №1 – 8.
Заст. зав. кафедри Проніна Л.М.
7) Затвердження "Учебного пособия по дисциплине "Країнознавство" для
иностранных учащихся подготовительных факультетов"
Зав. кафедри Прісовська Г.Є.
8) Затвердження програми з дисципліни «Російська мова» для
гуманітарних груп та Додатку до неї.
Зав.каф. Прісовська Г.Є.
9) Затверждення робочої навчальної програми з дисципліни
„Країнознавство” для студентів підготовчого факультету інженернотехнічних, інженерно-економічних та медико-біологічних спеціальностей та
Додатку до неї.
Зав.каф. Прісовська Г.Є.
10) Затвердження програми з дисципліни «Країнознавство» для
гуманітарних груп та Додатку до неї.
Зав.каф. Прісовська Г.Є.

11) Затвердження Додатку до програми з дисціплини „Українська та
зарубіжна література”
Зав.каф. Прісовська Г.Є.

I. СЛУХАЛИ: зав. каф., доц. Прісовську Г.Є. - про задачі кафедри
на 2017-2018 н.р. , які сформульовано в плані роботи кафедри.
Враховуючи специфіку цього навчального року, планування роботи
кафедри стосується таких нагальних напрямів:
Кадрове забезпечення.
- У зв'язку зі збільшенням контингенту студентів, головне завдання,
що стоїть перед кафедрою - кадрове забезпечення навчального процесу.

- Для ефективного входження нових викладачів в навчальний процес
організовано систему взаємовідвідування новими викладачами занять
досвідчених колег, а також система наставництва.
Структурування кафедри.
З метою поліпшення організації роботи кафедри в колективі понад
20-ти осіб і кількості груп, що перевищують 15, встановлюється система
розподілу на навчальні потоки:
- інженерний, - медичний і - гуманітарний, включаючи групу
вивчення англійської мови і групу української мови.
Перспективні напрямки роботи.
- Розробка пілотних електронних навчально-методичних матеріалів
для забезпечення самостійної роботи та контролю знань студентів в
навчальний і позааудиторний час з дисциплін: «Рросійська мова» (з НСР інженерний, медичний, економічний профілі навчання, «Країнознавство»,
«Основи української та зарубіжної літератури», «Українська мова».
- Апробація електронних дидактичних засобів і впровадження
унікальних електронних дидактичних засобів в навчальний процес на ІПІГ.
- Інтеграція електронних навчально-методичних матеріалів в освітній
процес паралельно з традиційними навчально-методичними розробками.
- Відображення результатів всіх перерахованих вище досліджень,
аналізу, розробок, впроваджень і апробацій в наукових публікаціях,
виступах на методсемінарах і конференціях різного рівня.
Навчально-методична робота
кафедри тісно пов'язана з науково-методичної та науководослідною роботою. Її можна умовно розділити за наступними
напрямками:
- розробка електронних засобів навчання (електронні посібники,
аудіо- та відеоматеріали, on-line тести, домашні завдання, тренувальні
вправи);
- розробка навчально-методичних посібників традиційного
представлення (друкований варіант);
- в зв'язку зі збільшенням контингенту студентів, які навчаються за
інтенсивними технологіями, виникла потреба в написанні підручника
російської мови, здатного забезпечити даний напрямок.
Нові форми навчання вимагають розробки або коригування чинних
навчальних робочих програм з усіх профілів навчання, які є на кафедрі та з
усіх дисциплін, а саме: російська мова, українська мова, країнознавство,
англійська мова; основи української та зарубіжної літератури, а також
аспекти: науковий стиль мовлення (інженерний, медичний, економічний,
гуманітарний).
Важливою і необхідною в цьому році частиною роботи є
тиражування навчально-методичних матеріалів: старих, перероблених та
видання нових.
Виховній роботі на ІПІГ і власне на КЛД приділяється увага як
одному із компонентів навчальної роботи у чужомовному середовищі.

Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі, особливо у
групах інженерного та інженерно-економічного профілю навчання.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Всім співробітникам дотримуватись напрямків роботи кафедри.
II. СЛУХАЛИ: зав. каф., доц. Прісовську Г.Є. - про план роботи
кафедри.
Зав. каф., доц. Прісовська Г.Є. представила план роботи кафедри на
новий 2017-2018 навчальний рік за всіма напрямами роботи: навчальна
робота, навчально-методична робота, науково-дослідна, організаційна та
виховна робота; плани методичного та науково-методичного семінарів.
(План роботи кафедри додається).
УХВАЛИЛИ:
1. План роботи кафедри лінгводидактики затвердити з урахуванням
специфіки формування кадрового професорсько-викладацького складу
КЛД.
III. СЛУХАЛИ: зав. каф., доц. Прісовську Г.Є. - про робочу
навчальну програму з дисципліни "Російська мова" (гуманітарний напрям)
та Додатку до неї.
На виконання Закону «Про вищу освіту» та інших нормативних
документів з цього питання здійснено переробку чинної робочої навчальної
програми дисципліни «Російська мова» (гуманітарний напрям) з
урахуванням компетентністного підходу в організації навчального процесу.
У зв’язку з тим, що групи, які входять після 1 жовтня мають на 10 %
аудиторних годин менше, а у групах, що входять у період з 1 листопада по
1 грудня на 20% зменшується аудиторне навантаження та відповідно
збільшується кількість годин на самостійну роботу, виникає потреба у
розробці Додатку до навчальної робочої програми (гуманітарний напрям).
УХВАЛИЛИ: 1) Затвердити робочу навчальну програму з
дисципліни "Російська мова" (гуманітарний напрям).
2) Затвердити Додаток до робочої навчальної програми з дисципліни
"Російська мова" (гуманітарний напрям).
IV. СЛУХАЛИ: заст. директора ІПІГ Матвєєву Н.М. – про
затвердження плану навчально-виховної роботи ІПІГ для співробітників
кафедри лінгводидактики.
Викладачі кафедри ознайомилися з планом культурно-виховної роботи на
2017 - 2018 навчальний рік ( план додається).
На початковому етапі в міру заїзду провести зі студентами групи навчальну
екскурсію по ОНПУ, познайомити з інфраструктурою ОНПУ.

На перших заняттях познайомити студентів навчальної групи на мовах посередниках або із залученням старшокурсників з правилами навчання і
поведінки на підготовчому факультеті, з розкладом занять.
Отримати від студентів інформацію про місце проживання, про номерах
мобільних телефонів.
Планується проведення автобусної оглядової екскурсії по Одесі.
№
I.
1.
2.
3.
4.
II.

III.
1.
2.

IV.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

5.
VI.
1.
2.
VI
I.
1.

КВР
Ознайомчі екскурсії
Оглядові автобусні екскурсії по Одесі.
Екскурсія в Березівку в ВПУ.
Екскурсія в Умань.
Екскурсія в катакомби.
Навчальні екскурсії :
-по ОНПУ ;
- по мікрорайону проживання;
-в бібліотеку ОНПУ .
Навчальні тематичні уроки
« Новий рік на ПФ»
Випускний тематичний урок «До
побачення, подфака !»
Конкурсні заходи
Конкурс «Ми читаємо вірші російською
мовою».
Спортивні змагання з футболу .
Вікторина « Чи знаєш ти Україну ? » .
Профорієнтаційна робота
Навчальні екскурсії по ОНПУ.
Навчальні екскурсії в бібліотеку.
бесіди: • « Вибір спеціальності » • « ОНПУ
- престижний вуз ».
Зустріч з представниками деканатів,
інститутів ОНПУ - знайомство студентів
ПФ з майбутніми спеціальностями.
День відкритих дверей для студентів ПФ в
Інститутах ОНПУ.
Рекламно - інформаційна діяльність
Наповнення сайту ПФІГ.
Створення DVD фільмів.
Робота в гуртожитках
Соціально - побутове напрямок роботи :

Час проведення
жовтень листопад
квітень
травень
травень
протягом заїзду
студентів

27.12, 28.12
30.05, репетиции:
29.05,28.05

20.04
січень
березень - травень
протягом року

квітень травень

протягом року

2.
3.

4.

• Проведення санрейдів .
• Оформлення наочності .
• Проведення конкурсу « Краща кімната »
.
Відвідування гуртожитків .
Знайомство і роз'яснення правил
проживання в студентських гуртожитках і
навчання на ПФІГ .
Проходження медогляду

щомісяця
квітень
щомісяця
щотижня на
кураторських годинах
протягом заїзду
студентів

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
V. СЛУХАЛИ: зав. каф., доц. Прiсовську Г.Є. - Про методичне,
організаційне та кадрове забезпечення навчального процесу груп №11, 12.
Кафедра лінгводидактики повністю готова до забезпечення
навчального процесу гр.11 та 12 згідно затвердженого розкладу. Викладач з
дисципліни «Мова» – доцент кафедри Г.Є. Прісовська, з дисципліни
«Країнознавство» – ст. викл. Н.М.Матвєєва.
Методичні матеріали (контрольні роботи, екзаменаційні матеріали до
письмового та усного екзамену) згідно з нормативами затверджені та
підготовлені.
Організаційно кафедра забезпечує проведення занять, заліку та
випускних іспитів з мови та занять і проведення заліку з дисципліни
«Країнознавство».
Склад комісій для складання випускних іспитів:
доцент Прісовська Г.Є., ст. викл. Матвєєва Н.М.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
VI. ПОТОЧНІ СПРАВИ:
1) СЛУХАЛИ: заст. зав. кафедри Проніну Л.М. - про затвердження
графіку перездач для боржників 2016 -2017 н.р.
Студенти, що не отримали залік з дисциплін «Мова»,
«Країнознавство» і не були допущені до випускних іспитів у червні-липні
2017 р., мають можливість протягом вересня відробити всі контрольні
роботи, скласти залік і у межах розкладу групи 11, 12 скласти або
перескласти іспити з дисципліни «Мова». Графік відробок з дисципліни
«Російська мова» та «Країнознавство» кафедри лінгводидактики на
вересень 2017.
Викладач

День тижня

Ауд.

Прісовська Г.Є.

вівторок

Мілютина О.М.
Матвеева Н.М.

четвер
середа

вівторок

п’ятниця

201

четвер

201

четвер

208

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Подавати до деканату щоденно результати відробок.
2) СЛУХАЛИ: Доц. Ковальову В.М. - про роботу Центру
інтенсивної мовної підготовки іноземних громадян.
Починаючи з цього учбового року у складі Інституту підготовки
іноземних громадян з’явився ще один підрозділ Центр інтенсивної мовної
підготовки іноземних громадян (ЦІМПІГ). Директором Центру призначена
Ковальова Валерія Михайлівна. Було розроблено положення щодо роботи
Центру. За останній рік по індивідуальним програмам працювало більш 20ти студентів.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3) СЛУХАЛИ: зав. кафедри Прісовську Г.Є. – про рекомендацію
до видання посібника "Методические рекомендации к лабораторным
работам по русскому языку для студентов-иностранцев подготовительного
факультета (к учебнику «Ключи I") / Сост. Чумакова Е.А. – Одесса, ОНПУ,
2017г. – 38 стр.
Лабораторні роботи є лінгафонним додатком до підручника «Ключі
I» Баранової Т.М., Гутієвої Ф.К., Мініної Л.І., Мірак’ян І.Г. і призначені
для індивідуального виконання студентами під час аудиторних занять в
комп'ютерному класі під керівництвом викладача.
Лабораторні роботи створені на основі навчальної комп'ютерної
програми «Російська мова для всіх. 1000 вправ » (Рівень 1). Вона
викладена на інформаційному порталі Фонду «Русский мир» у відкритому
доступі (http://www.russkiymir.ru/education2/rki/prog/113795/). Програма
розроблена ЗАТ «ИстраСофт».
Мета Лабораторних робіт - інтенсифікувати засвоєння фонетичного,
лексичного та граматичного матеріалу підручника «Ключі I».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Лабораторні роботи рекомендувати до друку накладом 30
екземплярів.

4) СЛУХАЛИ: ст. викл. Чумакову О.А. – про рекомендацію та
затвердження до перевидання "Російсько-турецького словника до
підручника "Ключі I" та "Ключі II".
У зв’язку тим, що планується приїзд на навчання великої кількості
студентів з Турції, виникла потреба у тиражування та перевиданні
«Російсько-турецького словника до підручника «Ключі I» та «Ключі II».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Словники рекомендувати до друку накладом 50 екземплярів
кожного.
5) СЛУХАЛИ: зав. кафедри Прісовську Г.Є – про пропозиції щодо
організації навчального процесу групи з вивчення української мови на ПФ.
1. Визначити навчальний час (аудиторні заняття) обсягом 316 годин.
2. Скласти розклад, розподіливши заняття 3 рази на тиждень по 2
пари – 12 год. на тиждень.
3. Встановити початок занять з 30.10.17.
4. Провести зимові канікули з 01.01.17 до 04.02.18.
5 Встановити початок 2-го семестру 05.02.18.
6. Встановити тривалість 2-го семестру 19 тижнів.
7. Провести екзаменаційну сесію з 11.06 по 24.06.18.
8. Протягом навчального року провести 6 контрольних робіт: 2 в 1
семестрі та 4 у 2-ому семестрі.
9. Провести атестації згідно з календарним планом 04.12.17-10.12.17
та 09.04.18 – 15.04.18.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Подати пропозиції на розгляд директора ІПІГ та проректора
Шобіка В.С.
3. Призначити доц. Прісовську Г.Є. викладачем групи та доручити
розробку методичного забезпечення навчального процесу.
6) СЛУХАЛИ: заст. зав. кафедри Проніну Л.М. – про
затвердження графіку консультацій для груп №1 – 8.
Розклад консультацій з дисципліни «Мова» на І семестр 2017-2018
н.р.
Час проведення: п’ятниця 13.30
№
викладач
аудиторія
тиждень
п/п
1-І
Івлева О.М
213-г, ГУК
1-18 тиждень – 1 год.
19-20 тиждень – 2 год.

2-І

Проніна Л.М.

211 Р

3-І

Чумакова О.А.

213 Р

4-І

Мілютіна О.М.

215 ГУК

5-І

Мініна Л.І.

6-М

Марічереда Л.С.

313 ГУК

7-М

Манько М.В.

409 ГУК

8-І

Гуськова О.Д.

317 ГУК

207 Р

1-18 тиждень – 1 год.
19-20 тиждень – 2 год.
2-17 тиждень – 1 год.
18-20 тиждень – 2 год.
3-16 тиждень – 1 год.
17-20 тиждень – 2 год.
5-14 тиждень – 1 год.
15-20 тиждень – 2 год.
5-14 тиждень – 1 год.
15-20 тиждень – 2 год.
6-13 тиждень – 1 год.
14-20 тиждень – 2 год.
6-13 тиждень – 1 год.
14-20 тиждень – 2 год.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Враховуючи поступовий та перманентний процес формування
навчальних груп, графік буде продовжено.
7) СЛУХАЛИ: зав.каф. Прісовську Г.Є. – про затвердження "Учебного
пособия по дисциплине "Країнознавство" для иностранных учащихся
подготовительных факультетов". - Одесса: ОНПУ, 2018. Укладач Матвєєва Н.М., рецензент - доц. Прісовська Г.Є.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати навчальний посібник до друку.
8) СЛУХАЛИ: зав.каф. Прісовську Г.Є. - про затвердження програми з
дисципліни «Російська мова» для гуманітарних груп та Додатку до неї.
Розроблена - доц. Прісовська Г.Є.
УХВАЛИЛИ: 1) Програму та Додаток до неї затвердити.
9) СЛУХАЛИ: зав.каф. Прісовську Г.Є. - про затвердження програми з
дисципліни «Країнознавство» для гуманітарних груп та Додатку до неї.
Розроблена - доц. Матвєєва Н.М.
УХВАЛИЛИ: 1) Програму та Додаток до неї затвердити.
10) СЛУХАЛИ: зав.каф. Прісовську Г.Є. - про затвердження програми з
дисципліни «Країнознавство» для студентів підготовчого факультету
інженерно-технічних, інженерно-економічних та медико-біологічних
спеціальностей та Додатку до неї.

Розроблена - доц. Матвєєва Н.М.
УХВАЛИЛИ: 1) Програму та Додаток до неї затвердити.
11) СЛУХАЛИ: зав.каф. Прісовську Г.Є. - про затвердження Додатку до
програми з дисціплини „Українська та зарубіжна література” Розроблена доц. Прісовська Г.Є.
УХВАЛИЛИ: 1) Додаток до програми затвердити.

Голова
Секретар

Прісовська Г.Є.
Івлева О.М.

