
Засідання кафедри № 1
від 03.09.2014 р.

Порядок денний:
1. Про організацію навчально-методичної роботи кафедри на 2014 - 2015 н.р. 

(доповідачі: О.В.Котенко, І.П. Сінельник)
2. Про організацію наукової роботи кафедри на 2014 - 2015 н.р. (доповідачі: 

О.В.Котенко, Н.В. Кошарна)
3. Різне.

Засідання кафедри № 2
від 01.10.2014 р.

Порядок денний:
1. Звіт про виконання індивідуального плану аспірантки 1-го року навчання Ю. В. 

Руднік. (доповідач: Ю. В. Руднік)
2. Про підготовку до міського науково-практичного семінару «Реалізація 

компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи». (доповідач: О. В. Котенко)

3. Про підготовку до міжвузівської студентської наукової конференції «Іншомовна 
освіта очима студентів». (доповідач: Н. В. Кошарна)

4. Про надання додаткових освітніх послуг викладачами кафедри ІММН (2014-
2015 н.р.).

5. Різне.

Засідання кафедри № 3
від 05.11.2014 р.

Порядок денний:
1. Про підготовку до міського науково-практичного семінару «Реалізація 

компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи». (доповідач: О. В. Котенко)

2. Про підготовку до видання навчально-методичного посібника «Практичний 
курс англійської мови. Серія: бакалаврат». (доповідач: І. П. Сінельник)

3. Про проведення виробничої практики зі спеціалізації «Іноземна мова» 
(спеціальність «Початкова освіта», ОКР «магістр».(доповідач: О. В. Котенко)

4. Про активізацію навчально-методичної, наукової діяльності професорсько-
викладацького складу кафедри ІММН.  (доповідач: О. В. Котенко)

5. Про результати моніторингу процесу розміщення інформації на сторінці 
кафедри ІММН, в інституційному репозиторії та оформлення портфоліо 
викладача. (доповідач: Ю. В. Руднік)

6. Різне.



Засідання кафедри № 4
від 03.12.2014 р.

Порядок денний:

1. Про проведення другого атестаційного тижня ОКР («бакалавр», напрям підготовки 
«Початкова освіта», «Дошкільна освіта») (доповідач: О. В. Котенко)

2. Про порядок рекомендації навчальної (навчально-методичної) та наукової 
літератури до друку Вченою радою Університету. (доповідач: О. В. Котенко)

3. Про підготовку до міжвузівської студентської наукової конференції «Іншомовна 
освіта очима студентів». (доповідач: Н. В. Кошарна)

4. Різне.

Засідання кафедри № 5
від 04.02.2015 р.

Порядок денний:

1. Обговорення тимчасового положення про організацію освітнього процесу у 
Київському університеті імені Бориса Грінченка.( доповідач: О. В. Котенко)

2. Про організацію навчально-виховного процесу у ІІ семестрі 2014-2015 н.р.
(доповідачі: О. В. Котенко, І. П. Сінельник)

3. Про підготовку до міжвузівської студентської конференції «Іншомовна освіта 
очима студентів» 26 березня 2014р.). (доповідачі: Н. В. Кошарна, викладачі 
кафедри)

4. Про планування наукової роботи кафедри ІММН на 2015 рік. (доповідач: 
О.В. Котенко)

5. Різне.

Засідання кафедри № 6
від 04.03.2015 р.

Порядок денний:

1. Про стан успішності студентів за результатами зимової сесії 2014-1015 н.р.. 
(Доповідачі: викладачі кафедри)

2. Про організацію освітнього процесу в Університеті у 2015-2016 н.р.. (Доповідач: 
Котенко О. В.)

3. Про стан готовності до проведення Міжвузівської студентської конференції 
«Іншомовна освіта очима студентів»(26 березня 2015 р.). (Доповідач: 
Кошарна Н. В., викладачі кафедри)

4. Різне.



Засідання кафедри № 7
від 01.04.2015 р.

Порядок денний:
1. Про проведення атестаційного тижня (напрям підготовки "Дошкільна освіта", 

"Початкова освіта", окр-бакалавр), з 13.04.2015 по 19.04.2015 (доповідачі: 
викладачі кафедри).

2. Про результати проведення щорічної студентської науково-практичної 
конференції "Сучасна іншомовна освіта очима студентів" (26 березня 2015 р.) 
(доповідачі : Н. В. Кошарна, Ю. В. Руднік).

3. Про підготовку до Міжнародної науково-практичної конференції "Іншомовна 
освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи" (5 листопада 2015) 
(доповідач: О. В. Котенко).

4. Звіт Р. О. Павлюка про наукову, навчально-методичну, соціально-гуманітарну 
роботу на посаді доцента кафедри ІММН (доповідач: Р. О. Павлюк).

5. Рекомендація доцента кафедри Павлюка Романа Олександровича щодо 
балатування на присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних мов і 
методик їх навчання. 

6. Затвердження екзаменаційних білетів до семестрових іспитів.
7. Різне.

Засідання кафедри № 8
від 22.05.2015 р.

Порядок денний:
1. Звіт про науково-методичну роботу викладачів кафедри ІММН. (Доповідачі: 

Сінельник І. П., Ситник О.І., Лобода О.В., Герасимова О.І., Лабунец Ю.О.).
2. Про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад старшого викладача, 

асистента кафедри ІММН. (Доповідач: Котенко О.В.).
3. Про виконання навчальних планів та підготовку студентів до державної атестації. 

(Доповідачі: Котенко О.В., викладачі кафедри).
4. Різне.

Засідання кафедри № 9
від 04.06.2015 р.

Порядок денний:
1. Звіт про навчально-методичну, наукову, соціально-гуманітарну роботу 

викладачів кафедри ІММН за 2014-2015 н.р.. (Доповідачі: викладачі кафедри).
2. Планування роботи кафедри на 2015-2016 н.р. (Доповідачі: Котенко О.В., 

викладачі кафедри).
3. Різне.


