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ПЛАН РОБОТИ  
КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ І МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ  

НА 2017-2018 н.р. 
 

План обговорено на засіданні кафедри, 
протокол № 1 від «06» вересня 2017 р. 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Термін 

виконання 
Примітка 

1.  Розробка та 
удосконалення 
робочих навчальних 
програм з 
дисциплін, що 
закріплені за 
кафедрою у 
відповідності до 
діючих освітніх  
планів OP 
«Магістр», 
«Бакалавр». 

 Викладачі, які 
читають 
відповідні курси 

Серпень 
2017 р. 

 

2.  Затвердження 
робочих навчальних 
програм, що 
закріплені за 
кафедрою у 
відповідності до 
діючих освітніх 
планів OP 
«Магістр», 
«Бакалавр». 

 Н.В.Кошарна  Вересень, 
Грудень 
2017 р.  

 

3.  Затвердження 
індивідуальних 
планів викладачів 
кафедри на 2017-
2018 н. р. 

 Н.В.Кошарна Вересень 
2017 р. 
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4.  Удосконалення 
діючих та розробка 
нових електронних 
конспектів лекцій з 
дисциплін, 
закріплених за 
кафедрою 

 Викладачі 
кафедри 

Вересень 
2017р.-Лютий 

2018р. 

 

5.  Складання завдань 
для проведення 
модульного 
контролю з 
дисциплін, 
закріплених за 
кафедрою 

 Викладачі 
кафедри 

Жовтень 2017р.-
Січень 2018р. 

 

6.  Підготовка 
навчально-
методичного 
супроводу 
екзаменаційної сесії 
у відповідності з 
нормативними 
документами 

 Викладачі 
кафедри 

Вересень2017р.- 
Січень 2018р. 

 

7.  Розробка та 
оновлення науково-
методичного 
забезпечення 
навчальних 
дисциплін 
відповідно до 
діючих навчальних 
планів 

 Викладачі 
кафедри 

Вересень 2017р. 
-  Грудень 

2018р. 

 

8. Підготовка 
методичного 
матеріалу до 
проведення 
практики 
(виробничої, 
переддипломної, 
педагогічної) з 
методики навчання 
іноземної мови 

 Кошарна Н.В., 
Котенко О.В., 
 Ситник О. І. 
 

Жовтень 2017 р. 
 
 
 
 
 

 

9. 
 

Гостьові skype-
лекції, семінари за 
участі провідних 

 О. В.Котенко 
Ю.О. Лабунець 

упродовж 
року 
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фахівців з проблем 
іншомовної освіти, 
компаративної 
педагогіки для 
студентів 
Педагогічного 
інституту. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА  ТА НАУКОВА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ 
10. Науково-

методичний гурток 
«Медіашкола 
майбутнього 
вчителя» 

 Л.В. Петрик Упродовж року  

11. Постійно діючий 
науково-
методичний 
семінар «Сучасний 
англомовний 
дискурс» 

 Н.В. Кошарна Упродовж року  

12 Науково-
методичний гурток 
«Second Language 
Acquisition» 

 Т.Ю.Головатенко Упродовж року  

13. Науково-
методичний гурток 
«English speaking 
club» 

 Ю.В. Руднік Упродовж року  

14. Відкритий семінар-
практикум «Second 
Language 
Acquisition. Theory 
and Practice» для 
студентів 
спеціальності 013 
«Початкова 
освіта», 012 
«Дошкільна освіта» 

 Т.Ю.Головатенко 27 вересня 2018  

15. Методична 
скарбничка 
майбутнього 
вчителя іноземної 
мови у ДНЗ для 
студентів 
спеціальності 012 

 О.В. Лобода  26 жовтня 2018  



4 
 

«Дошкільна освіта»  
16. Методологічний 

семінар «IELTS: 
стратегія успішної 
підготовки» 
(англ..мова) / 
«Zertifikat Deutsch: 
стратегія успішної 
підготовки»  
(нім.мова) для 
студентів 
спеціальності 013 
«Початкова 
освіта», 012 
«Дошкільна освіта»  

 Ю.О.Лабунець 
А.В.Соломаха 

23 листопада 
2018 

 

17. Методологічний 
семінар «IELTS: 
стратегія успішної 
підготовки» 
(англ..мова) / 
«Zertifikat Deutsch: 
стратегія успішної 
підготовки»  
(нім.мова) для 
студентів 
спеціальності 013 
«Початкова 
освіта», 012 
«Дошкільна освіта»  

 Ю.О.Лабунець 
А.В.Соломаха 

27 квітня 2018  

18. Конкурс 
відеороликів «The 
image of a modern 
teacher» для 
студентів 
спеціальності 013 
«Початкова 
освіта», 012 
«Дошкільна освіта»  

 О.І.Ситник 17 квітня 2018   

19. Додаткові освітні 
послуги ДЛЯ 
студентів 
Педагогічного 
інституту та 
Інституту мистецтв 

 Соломаха А.В., 
Плужнік І.В., 

Вересень 
2017р.- травень 

2018 р. 
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–курси англійської 
та німецької мов, 
що надаються 
викладачами 
Інституту 

 
НАУКОВА РОБОТА 

Наукова тема кафедри: «Нова стратегія професійної  
підготовки педагога в умовах євроінтеграції» 

(реєстраційний номер: 0116U002963) 
№ 
п/п 

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін 
виконання 

Позначка 
про 

виконання 
1. Всеукраїнська науково-

практична конференція 
«Проблема та 
перспективи професійної 
підготовки педагога в 
умовах Євроінтеграції» 

 

Кошарна Н.В. 
Бєлєнька Г.В. 

Бондаренко Г..Л. 
Іванюк Г.І. 

12 жовтня 
2017 

 

2 Міжнародна наукова 
конференція «Нова 
стратегія підготовки 
педагогів у вимірах 
євроінтеграції» 

 
Н. В. Кошарна, 

викладачі 
кафедри 

02-03 
листопада 

2017 

 

3.   Міжнародна інтернет-
конференція 
«Професійна підготовка 
сучасного 
педагога:діалог 
європейських країн» 

 

Н. В. Кошарна, 
викладачі 
кафедри 

20 березня 
2018 

 

4. VІІ щорічна студентська 
науково-практична 
конференція «Сучасна 
іншомовна освіта очима 
студентів» 

 

О.В. Котенко, 
Н.В. Кошарна 

14 травня 
2018 р. 

 

5. Підготовка до друку та 
друк статей, 
підготовлених 
викладачами кафедри 
відповідно до наукової 
теми  

 

викладачі 
кафедри 

упродовж 
року 

 

 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

1. Профорієнтаційна захід   викладачі упродовж  
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«Вступив сам – запроси 
друга» 

кафедри року 

 
МІЖНАРОДНА РОБОТА 

1. Членство в міжнародній 
організації  IATEFL  (International 
Association of Teachers of English as a 
Foreign Language – Міжнародна 
асоціація вчителів англійської мови 
як іноземної) 

 

викладачі 
кафедри 

упродовж 
року 

 

2. Підготовка грантових заявок 
для участі у міжнародних 
проектах, зокрема Програми 
Жана Моне «Еразмус+» 

 Котенко О.В., 
Кошарна Н.В., 
Плужнік І.В.,  

ЛабунецьЮ.В., 
ГоловатнкоТ.Ю. 

Листопад 
2017- лютий 
2018 р. 

 

3.  Укладання договору про 
співпрацю із провідними 
європейськими навчальними 
закладами (факультет 
педагогіки і психології 
Університету м. Йювяскюля, 
Фінляндська республіка – 
Jyväskylä University Ruusupuisto 
Campus 

 Кошарна Н.В. Упродовж 
року 

 

4.  Співпраця з Британською 
радою в Україні, Інституту Гете 
у Києві та інших освітніх 
організацій 

 
викладачі 
кафедри 

упродовж 
року 

 

 

Покращення якісного складу Кафедри: 

1. Здобуття наукового ступеня 
кандидата наук (доктор 
філософії)  

 
Ситник О.І. 

Грудень, 
2017р. 

 

2. Здобуття наукового звання 
доцента  

 
Кошарна Н.В. 

Січень-
Травень, 2018 

р. 

 

3. Проходження підвищення 
кваліфікації викладачами за 
Програмами Університету та 
інших закладів освіти згідно 
циклограми Кафедри.  

 

викладачі 
кафедри 

упродовж 
року 

 

 
Завідувач кафедри  іноземних мов  
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і методик їх навчання                                                                                 Н.В.Кошарна  


