
Засідання кафедри № 1 
від 01.09.2015 р. 
Порядок денний: 

1. Про організацію навчально-методичної та наукової роботи кафедри ІММН у 
2015 - 2016 н.р. (доповідач: О.В. Котенко) 

2. Обговорення проекту Програми розвитку Педагогічного інституту на 2015-2020 
р.р. (доповідач: О.В. Котенко) 

3. Про шляхи забезпечення якості іншомовної підготовки студентів спеціальності 
Початкова освіта та Дошкільна освіта. (доповідачі: викладачі кафедри) 

4. Різне. 
 

Засідання кафедри № 2 
Від 07.10.2015 р. 
Порядок денний: 

 
1. Про внесення пропозицій до вибіркової частини навчального плану бакалавра, 

напряму підготовки «Початкова освіта», «Дошкільна освіта». (Доповідач: 
О.В. Котенко) 

2. Обговорення наукової теми кафедри ІММН на 2015-2020 рр. (Доповідачі: 
О.В. Котенко, викладачі кафедри) 

3. Про надання додаткових освітніх послуг викладачами кафедри (Доповідач: 
О.В. Котенко) 

4.  Звіт аспірантки Ю.В.Руднік за другий рік навчання в аспірантурі. (Доповідач: 
Ю.В.Руднік) 

5. Різне. 
 

Засідання кафедри № 3 
Від 11.11.2015 р. 
Порядок денний: 

1. Результати проведення Міжнародної науково-практичної конференції 
«Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи», 5 листопада 
2015 року, Київський університет імені Бориса Грінченка. (Доповідачі: 
О.В. Котенко, Н. В. Кошарна) 

2. Проведення заходів до Грінченківської декади (1-10 грудня 2015 р.) (Доповідачі: 
І.В. Плужник, Н.М. Лавриненко, викладачі кафедри) 

3. Проведення педагогічної практики зі спеціалізації для студентів спеціальностей 
«Початкова освіта», «Дошкільна освіта», ОКР «Магістр». (Доповідач: 
О.І. Ситник) 

4. Різне. 
 

Засідання кафедри № 4 
Від 02.12.2015 р. 
Порядок денний: 

1. Про проведення підсумкової атестації студентів напряму підготовки «Початкова 
освіта», «Дошкільна освіта». (Доповідачі: викладачі кафедри) 

2. Звіт з наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри ІММН. 
(Доповідач: Н.В.Кошарна) 



3. Про проведення заходів до грінченковської декади в Київському університеті 
імені Бориса Грінченка (Доповідачі: О.В. Котенко, Н.М. Лавриненко, 
І.В.Плужник, викладачі кафедри) 

4. Різне. 
 

Засідання кафедри № 5 
Від 20.01.2016 р. 

1. Про пріоритетні завдання для професорсько-викладацького складу кафедри на 
2016р. (Доповідач: О.В.Котенко) 

2. Про проведення п’ятої ювілейної студентської науково-практичної конференції 
«Іншомовна освіта очима студентів». (Доповідач: О.В.Котенко) 

3. Про оформлення заявок для отримання наукових грантів.(Доповідач: Н.І. 
Мельник, І. В. Плужник) 

4. Про затвердження робочих навчальних програм на ІІ семестр 2015-2016н.р. та 
методичних матеріалів до проведення курсових екзаменів. (Доповідач: І.П. 
Сінельник) 

5. Різне. 
 

Засідання кафедри № 6 
Від 03.02.2016 р. 

1. Про організацію науково-методичної роботи кафедри на ІІ семестр 2015-2016 
н.р.. (Доповідач: О.В.Котенко)  

2. Про надання додаткових освітніх послуг для науково-педагогічних працівників 
Педагогічного інституту та Інституту мистецтв. (Доповідач: О.В.Котенко)  

3. Про підготовку до п’ятої студентської науково-практичної конференції 
«Іншомовна освіта очима студентів». (Доповідач: Н.В.Кошарна)  

4. Різне. 
 

Засідання кафедри № 7 
Від 01.03.2016 р. 

1. Про організацію курсів англійської мови для студентів та науково-педагогічних 
працівників Педагогічного інституту та Інституту мистецтв. (Доповідачі: 
Н.В.Кошарна, І.П.Сінельник, Л.В.Петрик, І.В.Плужник, О.І.Ситник, 
А.В.Соломаха) 

2. Аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри ІММН за 2015 рік. 
(Доповідач: О.В. Котенко) 

3. Про порядок внесення даних у Е-портфоліо, інституційний репозиторій.  
(Доповідач: О.В. Котенко) 

4. Про оформлення заявок на участь у Міжнародних грантах. (Доповідачі: 
О.В.Котенко, Н.І.Мельник, І.В.Плужник) 

5. Про порядок затвердження робочих навчальних програм. (Доповідач: О.В. 
Котенко) 

6. Про проведення змістовно-функціональної експертизи ЕНК з дисципліни 
«Методика навчання іноземних мов»(автор О.В.Котенко) з метою сертифікації. 
(Доповідач: О.В.Котенко, Н.В.Кошарна, О.І.Ситник) 

7. Різне. 
 
 



Засідання кафедри № 8 
Від 06.04.2016 р. 

 

1. Про підготовку до проведення п’ятої ювілейної щорічної науково-практичної 
студентської конференції «Іншомовна освіта очима студентів». (Доповідачі: 
Н.В.Кошарна, Ю.О.Лабунець,І.В.Плужник) 

2. Про заходи забезпечення якості підготовки студентів напрямів/спеціальностей 
«Дошкільна освіта»/ «Початкова освіта». (Доповідач: О.В.Котенко) 

3. Про результати проведення виробничої практики зі спеціалізації «Іноземна мова» 
(напрям підготовки «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр»). (Доповідач: О.І.Ситник) 

4. Про результати оформлення грантових заявок від кафедри. (Доповідач: 
І.В.Плужник) 

5. Звіт аспірантки Ю.В.Руднік за третій рік навчання в аспірантурі. (Доповідач: 
Ю.В.Руднік) 

6. Різне. 

Засідання кафедри № 9 
Від 10.05.2016 р. 

1. Про проведення державної атестації студентів напряму підготовки «Дошкільна 
освіта», ОКР «бакалавр»; спеціальності «Початкова освіта», ОКР «спеціаліст», 
«магістр» . (Доповідач: О.В.Котенко) 

2. Про заходи, присвячені проведенню Фестивалю науки в Київському університеті 
імені Бориса Грінченка. (Доповідачі: О.В.Котенко, Н.В. Кошарна, 
Ю.О.Лабунець, І.В. Плужник) 

3. Про результати здійснення змістово-наукової експертизи ЕНК з дисципліни 
«Іноземна мова з методикою навчання» для студентів напряму підготовки 
«Початкова освіта», ОКР «Бакалавр» (Автор курсу Ю.В. Руднік) та ЕНК з 
дисципліни «Наукова англійська мова» для студентів спеціальності «Початкова 
освіта», ОКР «Магістр» ( Доповідачі: О.В.Котенко, Л.В. Петрик, О.І. Ситник). 

4. Різне. 


