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№ Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні 

                                           І. Корпоративна культура 
1.  Бесіди з викладачами кафедри щодо корпоративних цінностей КУБГ Упродовж 

року 
Кошарна Н.В. 

2.  Бесіди зі студентами щодо корпоративних цінностей КУБГ Упродовж 
року 

Кошарна Н.В., 
викладачі кафедри 

3.  Участь в освітньому заході «НУШ-марафон: крок за кроком» Жовтень КошарнаН.В. 

4.  Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва» Упродовж 
року 

Лобода О.В. 

5.  Міжкафедральний турнір-презентація «Словник Грінченка і сучасність» Листопад 
 

Лабунець Ю.О. 

6.  Грінченківська декада: Конкурс на кращий переклад творів Бориса Грінченка «Натхненний 
творчістю Бориса Грінченка» («InspiredbyBorysGrinchenko’sArt») 

Грудень  Лабунець Ю.О. 

Іміджеві заходи: 

7.  Міський науково-методичний семінар для вчителів іноземних мов початкової школи м. Києва 
«Крок у майбутнє: інноваційні стратегії навчання іноземних мов у початковій школі» 

Жовтень Кошарна Н.В., 
Петрик Л.В.,  
викладачі кафедри 

8.  День Педагогічного інституту: 
англомовна екскурсія по Педагогічному інституту «Навчатися в Педагогічному інституті –
престижно і почесно (Studying at Pedagogical Institute is prestigious and honorable)». 

Жовтень Кошарна Н.В., 
Ситник О.І. 

9.  День студентського самоврядування на кафедрі ІММН: «День навпаки» до Дня студента 
 

Листопад Лобода О.В. 

10.  Участь у проєкті Університету «Особистості в історії Університету» та «Людські історії 
Університету Грінченка» 

Упродовж 
року 

Протягом року 

IІ. Якість освіти 
 

1. Розподіл за штатними співробітниками навчального навантаження на 2020-2021 н.р. Травень  Кошарна Н.В. 



2. Розроблення/ Оновлення та затвердження РПНД, програм практик, підсумкового контролю Серпень  викладачі кафедри 

3. Моніторинг якості надання освітніх послуг, програм, форм та методів навчання; аналіз 
показників якості/успішності студентів усіх форм навчання 
 

Упродовж 
року 

Кошарна Н.В., 
викладачі кафедри 

4. Організація роботи груп вирівнювання з метою підвищення рівня іншомовної компетентності 
студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» 
 

Упродовж 
року 

 викладачі кафедри 

5. Організація курсів англійської та німецької мов для студентів спеціальностей 013 «Початкова 
освіта» та 012 «Дошкільна освіта», першого (бакалаврського) освітнього рівня 
 

Вересень-
квітень 

Петрик Л.В.,  
Соломаха А.В. 

6. Організація курсів англійської мови для вступу до магістратури для студентів Педагогічного 
інституту та Інституту мистецтв 

Грудень- 
квітень 

Ситник О.І. 

7. Розширення освітнього простору, організація та проведення  виїзних занять у межах вивчення 
навчальних дисциплін у культурно-освітніх закладах м. Києва; 
 

Упродовж 
року 

 викладачі кафедри 

8. Залученння до навчального процесу гостьових лекторів, практиків;  
організація скайп-лекцій  

Упродовж 
року 

 викладачі кафедри 

9. Проведення майстер-класів, вебінарів, навчально-методичних семінарів для студентів 
спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта»за участі представників  
Британської ради (BritishCouncil), Гете інституту (Goethe Institute), Школи англійської мови 
(OxfordClass) та Авторизованого Міжнародного Платинового Екзаменаційного Центру складання
Кембриджських екзаменів (Authorized Platinum Exam Centre), Міжнародного освітньо-
методичного центру Dinternal Education; 
 

Упродовж 
року 

 викладачі кафедри 

10. Розроблення методичних рекомендацій до виконання практичних та самостійних робіт з 
навчальних дисциплін відповідно до РПНД; 
 

Упродовж 
року 

 викладачі кафедри 

11. Продовження роботи щодо розроблення навчально-методичних кейсів викладачів Упродовж 
року 

 викладачі кафедри 

12. Оновлення засобів діагностування для проведення контролю знань (проміжний, підсумковий 
контроль, атестація), що передбачають виконання тестів комп’ютерного програмного 

Упродовж 
року 

 викладачі кафедри 



забезпечення та практико-орієнтованих завдань  

13. Розробка та сертифікація ЕНК за затвердженим графіком на 2020 календарний рік. 
Упровадження сертифікованих ЕНК у навчальний процес. 

Упродовж 
року 

 викладачі кафедри 

14. Упровадження активних форм і методів роботи, новітніх засобів навчання  в освітній процес 
підготовки вчителя початкової школи   

Упродовж 
року 

 викладачі кафедри 

15. Спільне засідання кафедри та циклової комісії ІМ Університетського коледжу з теми:«Якість 
іншомовної підготовки  педагогів  в  контексті  реалізації  нової  освітньоїстратегії університету. 

Травень Кошарна Н.В. 

Організаційна робота 
1.   Проведення семінару-практикуму «How much do we know about the English language» 

для студентів спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта», перший 
(бакалаврський) рівень, додаткова спеціалізація «Англійська мова» з метою підвищення 
мотивації до вивчення іноземної мови 

Лютий Ситник О.І. 

2.  Проведення навчально-методичного англомовного семінару для студентів «IELTS: стратегія 
успішної підготовки» Березень  О.Соломаха А.В. 

3.  Проведення навчально-методичного німецькомовного семінару для студентів «Goethe – 
Zertifikat – von A1 bis C2: стратегія успішної підготовки»  Березень Лабунець Ю. 

4.  Проведення тренінгу «Як досягти майстерності у іншомовному професійному спілкуванні» 
для студентів спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта», другий 
(магістерський) рівень 

Квітень Кошарна Н.В. 

5.  Проведення навчально-методичного заходу «Методична скарбничка «How to teach kids»» для 
студентів спеціальності  012 «Дошкільна освіта», перший (бакалаврський) рівень) 

Квітень 
 Лобода О.В. 

6.  Участь у щорічному заході «Ярмарку вакансій» для студентів Педагогічного інституту Квітень Кошарна Н.В., 
викладачі кафедри 

7.  Організація та проведення навчально-методичного семінару «Специфіка перекладу 
англійських прислів’їв та приказок» до Дня української писемності 

Листопад Лабунець Ю.О. 

Профорієнтаційна робота 
8.  Участь в роботі приймальної комісії Університету. Лютий – 

серпень  
Кошарна Н.В., Соломаха 
А.В.,  
Ситник О.І. 

9.  Організація курсів англійської мови для вступу до магістратури для студентів Педагогічного 
інституту та Інституту мистецтв 

Лютий – 
квітень. 
Грудень 

Ситник О.І. 



10.  Участь у профорієнтаційній роботі ПІ: 
- проведення профорієнтаційних бесід зі студентами Університетського коледжу. 

Протягом
року 

Кошарна Н.В., 
викладачі кафедри 

ІІІ. Дослідження 
 

Реалізація наукових досліджень 
1. Підготовка проміжного  та підсумкового звіту з наукової теми кафедри «Стратегії іншомовної 

підготовки педагога в умовах євроінтеграції» (формувальний та підсумковий етапи): 
підготовка колективної монографії 

Упродовж 
року 

Кошарна Н.В., 
Соломаха А.В., Ситник 
О.І., Петрик Л.В., 
Головатенко Т.Ю., 
Лабунець Ю.О. 

2. Оновлення тематики курсових, дипломних, магістерських робіт  Січень Кошарна Н.В., 
Соломаха А.В.,  
Ситник О.І. 

Публікаційна робота 
3. Представлення результатів досліджень через е-ресурси та друковані фахові видання; 

участь у колективних монографіях 
Упродовж 

року 
викладачі кафедри  

4. Підвищення публікаційної активності викладачів у міжнародних виданнях (Scopus, Web of
Science) 

Упродовж 
року 

Кошарна Н.В., 
Соломаха А.В., Ситник 
О.І., Петрик Л.В., 
Головатенко Т.Ю., 
Лабунець Ю.О., 
Терлецька Л.М. 

5. Забезпечення друкованою продукцією  студентів денної та заочної форм 
навчання, спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013«Початкова освіта»: 

- навчальний посібник «Professional communication in a foreign language» (« Професійне 
спілкування іноземною мовою») -  другий (магістерського) рівень; 

- інтерактивний зошит-посібник «Foreign Language with methodology» - перший (бакалаврський) 
рівень 

Січень-  
лютий 

Кошарна Н.В., 
Ситник О.І. 

Наукова діяльність  студентів 
6. Участь у  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

 
Грудень Соломаха А.В. 

7. Організація та проведення IX студентська науково-практична конференція «Сучасна 
іншомовна освіта очима студентів» 

Травень Кошарна Н.В., 
Соломаха А.В.,  



Наукові заходи 
1.  Участь у науково-практичних конференціях різних рівнів Упродовж 

року 
викладачі кафедри  

2. Участь у Всеукраїнському науковому форумі «Якість професійної підготовки сучасного 
педагога: український та європейський виміри» 

Травень Кошарна Н.В., викладачі 
кафедри  

3.  Участь у семінарі-презентації «Нова стратегія підготовки сучасного педагога в умовах 
євроінтеграції: діагностика, прогностика, результати» 

Грудень викладачі кафедри 

IV. Міжнародна діяльність 
 

1. Участь у навчальних тренінгах для співробітників Інституту щодо участі у міжнародних 
колективних та індивідуальних грантових програмах і проєктах 

Упродовж 
року 

Кошарна Н.В., викладачі 
кафедри 

2. Розроблення та оформлення грантових заявок: 
- 1 колективна; 
- 5 індивідуальних; 

Упродовж 
року 

викладачі кафедри 

 Підготовка колективної (міжкафедральної) грантової заявки для участі у Програмі 
ЄС «Еразмус+» (КА2) 

Упродовж 
року 

Кошарна Н.В., 
Головатенко Т.Ю, 

3. Укладання угод про співробітництво із закордонними закладами вищої освіти та науковими 
установами 

Упродовж 
року 

Кошарна Н.В., викладачі 
кафедри 

V. Розвиток персоналу 
 

1. Організація педагогічного наставництва на кафедрі для новопризначених викладачів Упродовж 
року 

Ситник О.І.. 

2. Підвищення рівня професійної компетентності професорсько-викладацького складу через 
систему стажування (за окремим планом):  
 фаховий модуль 
 дослідницький модуль;  
 дидактичний модуль;  
 модуль з ІКТ;  
 лідерський модуль 

Упродовж 
року 

(відповідно до 
плану 

підвищення 
кваліфікації) 

Котенко О.В.,  
Лобода О.В.,  
Іщенко Т.М. 

3. Підготовка пропозицій до штатного розпису кафедри, організація конкурсів на заміщення 
вакантних посад 

Травень Кошарна Н.В. 

VI. Відкритість 



1. Системне поширення інформації про напрями діяльності кафедри на сайті Педагогічного 
інституту та соціальних мережах 

Упродовж 
року 

Кошарна Н.В. 

2. Продовження членства в Міжнародній асоціації вчителів англійської мови 
як іноземної IATEFL 

Упродовж 
року 

Кошарна Н.В, 
Котенко О.В. 
Лабунець Ю.О., 
Лобода О. В., 
Петрик Л. В., Руднік 
Ю. В. 

3. Продовження співпраці  з  культурно-освітніми установами: Британська рада  (British
Council),  Гете  інститут  (Goethe Institute, Школа англійської мови (Oxford Class) та 
АвторизованийМіжнародний Платиновий Екзаменаційний Центр складання 
Кембриджських екзаменів (Authorized Platinum Exam Centre), Міжнародний  освітньо-
методичний центр Dinternal Education; 

Упродовж 
року 

Кошарна Н.В,  
Соломаха А.В., 
Ситник О.І. 

 

 

 


