
Засідання кафедри № 1 
від 07.09.2016 р. 
Порядок денний: 

1. Про проведення зборів трудового колективу Педагогічного інституту. 
(доповідач: О.В. Котенко) 

2. Затвердження робочих навчальних програм дисциплін на 2016-2017 н. р. 
(доповідач: О.В. Котенко) 

3. Організація роботи кафедри у 2016-2017 н. р.  (доповідач: О.В. Котенко, 
Н.В. Кошарна) 

4. Різне. 
 

Засідання кафедри № 2 
від 05.10.2016 р. 
Порядок денний: 

1. Звіт аспірантки третього року навчання Руднік Ю.В. (доповідач: Ю.В. Руднік). 
2. Про здійснення змістово-наукової експертизи електронного навчального 
курсу «Іноземна мова з методикою навчання» для студентів І курсу денної 
форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта», освітній рівень: перший 
бакалаврський (автори: Котенко О.В., Руднік Ю.В., Плужник І.В.) (доповідачі: 
Н.В. Кошарна, Л.В. Петрик). 

3. Про підготовку до проведення конкурсу «How I learn a foreign language: 
practical advises»(17.11. 2016) (доповідач: Ю.В. Руднік) 

4. Різне. 
 

Засідання кафедри № 3 
від 02.11.2016 р. 
Порядок денний: 

1. Про підготовку до проведення Фестивалю методик в Київському університеті 
імені Бориса Грінченка. (доповідач: Котенко О.В.) 

2. Про підготовку до проведення конкурсу перекладу творів Бориса Грінченка 
«Inspired by Borys Hrinchenko`s Art» (07.12.2016). (доповідач: Плужник І.В.) 

3. Про підготовку до проведення конкурсу «How I learn a foreign language: 
practical advises» (17.11. 2016). (доповідач: Руднік Ю.В.) 

4. Про підготовку до проведення конкурсу «Foreign languages speech contest» 
(23. 02. 2017). (доповідач: Руднік Ю.В.) 

5. Затвердження методичних матеріалів для проведення семестрових іспитів. 
(доповідач: Котенко О.В.) 

6. Різне. 
 

Засідання кафедри № 4 
від 07.12.2016 р. 

1. Звіт про результати стажування доцента кафедри А.В. Соломахи у Київському 
національному університеті технологій і дизайну, на кафедрі іноземних мов з 
05.10.2016 р. до 05.11.2016 р. без відриву від виробництва. (доповідач: 
Соломаха А.В.). 

2. Про проведення заходів до вшанування пам'яті Бориса Грінченка. (доповідач: 
Котенко О.В.). 



3. Про здійснення змістово-наукової експертизи електронного навчального 
курсу «Іноземна мова з методикою навчання»м (німецька) для студентів І 
курсу денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта», освітній 
рівень: перший бакалаврський (автор: Соломаха А.В.) (доповідачі: 
Петрик Л.В., Руднік Ю.В.). 

4. Затвердження матеріалів для проведення екзамену з дисципліни «Практика 
усного і писемного мовлення». 

5. Різне. 
 

Засідання кафедри № 5 
від 11.01.2017 р. 

1. Захист курсових робіт студентів напряму підготовки «Початкова освіта», ОКР 
«бакалавр». 

2. Про формування каталогу вибіркових дисциплін для освітніх рівнів 
«бакалавр», спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта». 
(доповідач: Котенко О.В.) 

3. Затвердження навчально-методичних матеріалів для проведення семестрових 
іспитів. (доповідач: Котенко О.В.) 

4. Різне. 
 

Засідання кафедри № 6 
від 01.02.2017 р. 

1. Про організацію освітнього процесу у ІІ семестр 2016-2017 н. р. та перспективи 
реалізації нової освітньої стратегії підготовки майбутнього педагога. (доповідач: 
Котенко О. В.). 

2. Про виконання плану роботи кафедри на 2016-2017 н.р. (доповідач: Котенко О.В., 
викладачі кафедри). 

3. Про проведення науково-методичного семінару для вчителів ІМ м. Києва 
«Традиції та інновації на уроці ІМ: як знайти «золоту середину»?» (22.02.17 р.) 
(доповідач: Соломаха А.В.). 

4. Про проведення конкурсу промов ІМ «FOREIGN LANGUAGE SPEECH 
CONTEST» (24.02.17) (доповідач: Руднік Ю.В., викладачі кафедри). 

5. Про підготовку аплікаційних форм для участі у грантових програмах 
європейського освітнього простору (доповідач: Плужник І.В.). 

6. Про затвердження робочих навчальних програм дисциплін, що викладатимуться 
у ІІ-му семестрі 2016-2017 н.р. (доповідачі: викладачі кафедри). 

7. Різне. 


