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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри на
навчальний рік затверджено у кількості 22 ставки, із них:

ст.
викладачів

викладачів

1

7,75

5,5

7,75

професорів

доцентів

ст.
викладачів

викладачів

14,25

доцентів

Всього

Всього

22

професорів

Всього ставок

Розподіл за джерелами фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі
у тому числі

2,5

5

0,75

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 3 ставок
У момент складання плану роботи кафедри:
штат НДС і НДЛ
докторантів
очних аспірантів
заочних аспірантів
здобувачів
Всього на кафедрі

3
0
0
0
3

особи;
осіб;
осіб;
осіб;
осіб.
особи.

1.3. У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею
339,3 кв. м.,
у тому числі:
навчальних лабораторій __________ кімнат площею __________ кв. м.;
комп`ютерних класів _____ шт., площею ________ кв. м., з кількістю ____
комп`ютерів типу ________________________;
лабораторій НДС __________ кімнат площею __________ кв. м.;
навчальних полігонів ________ площею ______ кв. м.

1

ІІ

Всього
за рік заочна
273
80

разом

4914
80
4994

заочна

273

денна
6452

заочна
246

разом

денна

разом

2
Всього

Керівництво аспірантами, здобувачами
та стажуванням викладачів

Вступні екзамени

Проведення державної атестації

Практика

Проведення семестрових екзаменів

Проведення заліку

Керівництво курсовими роботами

Керівництво дипломними роботами

Проведення семінарських занять

Проведення лабораторних занять

Проведення практичних занять

Читання лекцій

Проведення екзаменаційних
консультацій

денна

Проведення консультацій до
самостійної роботи

І
Форма навчання

Семестр

1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри складає 13262,0 год., із них:

195
81

80

126
16
142
195
81

547
25
166
47

42
8
20
44

5669
96
5765
7237,0
360

6698
589
33
186
91
7597

11366
820,0
105
292
242
81
12906,0

326
42,00
8
36
44
0
456,00

11692
862,0
113
328
286
81
13262,0

2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№
з/п

Основні питання

1
2
I семестр
Завершення 2016 – 2017 навчального року.
Оформлення документації: табелі, індивідуальні
1.
плани, журнали обліку відвідування занять
студентами та їх успішності
Завдання кафедри на 2017–2018 н. р. з урахуванням
2. планів роботи вченої ради НУФВСУ та програми
розвитку НУФВСУ на 2011-2017 роки
Затвердження навчальних та робочих програм
3.
навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Затвердження
педагогічного
навантаження
викладачів кафедри
Рекомендація Раді факультету заочного навчання
щодо затвердження навчальної та робочої програм з
дисципліни: «Англійська мова за професійним
спрямуванням» для здобувачів освітнього ступеня
бакалавра спеціальності 242 «Туризм»
Затвердження навчальної та робочої програм з
дисципліни «Науковий дискурс в англійській мові»
для здобувачів освітнього ступеня доктора філософії
Трудова та виконавча дисципліна науковопедагогічних працівників кафедри
Приймання академічної заборгованості у студентів
денної форми навчання за результатами другого
семестрового контролю
Затвердження плану роботи кафедри на 2017 – 2018
навчальний рік
Результати складання вступного іспиту з іноземної
мови до аспірантури та укомплектування навчальних
груп
Затвердження індивідуальних планів роботи
науково-педагогічних працівників
Затвердження функційних обов’язків та громадських
доручень науково-педагогічних працівників та
співробітників кафедри
Затвердження планів роботи предметних комісій
кафедри

Строк
проведення

Відмітка
про
виконання

3

4

Серпень

Вересень

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Закінчення терміну контрактів викладачів та
підготовку необхідної документації для продовження
контракту
Закріплення аудиторного фонду кафедри за
викладачами
Затвердження планів роботи СНТ кафедри (іноземна
та українська секції)
Про розробку та впровадження в навчальний процес
нових інноваційних технологій
Затвердження графіків проведення відкритих занять,
відвідування занять зав. кафедрою та його
заступниками,
взаємо
відвідування
занять
викладачами кафедри
Результати стартового контролю з української мови
як іноземної студентів-іноземців

Обговорення поточних атестацій студентів з
української та іноземних мов
Проведення кафедрою кафедральної науково21. методичної конференції, семінару та круглого столу
за участю викладачів кафедри
20.

Жовтень

22. Стан трудової та виконавчої дисципліни на кафедрі
23. Підготовка звіту кафедри про НДР за 2017 рік
24. Підготовка плану роботи з НДР кафедри на 2018 рік
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.

Затвердження плану роботи та графіку відвідування
гуртожитку № 1 викладачами
Результати першої атестації знань здобувачів
освітнього ступеня бакалавра та магістра
Робота предметних комісій з української та
іноземних мов
Підвищення професійної майстерності викладачів
кафедри.
Підготовка до проведення Відкритої олімпіади з
англійської мови “Студент та олімпійський спорт”
серед вищих навчальних закладів галузі фізичного
виховання та спорту
Стан навчально-виховної роботи в групах студентівіноземців I-IV курсів та магістрантів
Робота викладачів у гуртожитках університету
Затвердження звітів з НДР викладачів кафедри за
2017 рік
4

Листопад

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Затвердження звіту про виконання плану з НДР
кафедри за 2017 рік
Затвердження індивідуальних планів з НДР
викладачів кафедри на 2018 рік
Затвердження плану роботи кафедри з НДР на 2018
рік
Підготовка до круглого столу «Фахова підготовка
іноземних громадян в Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку»
Готовність кафедри до проведення першого
семестрового контролю
Проведення круглого столу «Фахова підготовка
іноземних громадян в Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку»
Затвердження плану профорієнтаційної роботи
кафедри (підготовче відділення для іноземних
громадян та осіб без громадянства на 2017–2018 н.р.)
Підготовка індивідуальних планів з НДР на 2018 рік
викладачами кафедри
Підготовка Плану роботи кафедри з НДР на 2018 рік
Затвердження делегатів кафедри на Конференцію
трудового колективу НУФВСУ 21 грудня 2017 р.
Підсумки роботи кафедри за І півріччя 2017–2018
н. р.
Виконання індивідуальних планів викладачів за І
півріччя 2016–2018 н. р.
Стан виховної роботи зі студентами-іноземцями.
Результати ІІ атестації знань здобувачів освітнього
ступеня бакалавра та магістра

Грудень

47. Обговорення взаємовідвіданих занять

Жовтеньгрудень

48. Обговорення відкритих занять викладачів кафедри

ЖовтеньГрудень

II семестр
Стан навчальної дисципліни у групах студентів
1. підготовчого відділення для іноземних громадян
Підвищення ефективності форм і методів контролю
2. за якістю навчального процесу на кафедрі
Організація та проведення студентської науковопрактичної
конференції
«Лінгвістичні
та
3. країнознавчі аспекти вивчення української мови
Робота методичних комісій з української та
4. іноземних мов
5

Січень

5.
6.

Організація та проведення відкритої олімпіади з
англійської мови “Студент та олімпійський спорт
серед вищих навчальних закладів галузі фізичного
виховання та спорту”
Стан науково дослідної роботи студентів на кафедрі

Проведення
науково-методичної
конференції
кафедри
«Науково-методичне
підґрунтя
удосконалення системи навчання мовам у вищому
7. спортивному навчальному закладі»
Аналіз ефективності роботи науково-методичного
8. семінару кафедри
Обговорення поточних атестацій студентів з
української, української як іноземної та іноземних
9. мов
Підсумки проведення І туру Відкритої олімпіади з
англійської мови “Студент та олімпійський спорт”
10. (конкурсний переклад) серед студентів НУФВСУ
Підсумки проведення І туру Відкритої олімпіади з
англійської мови “Студент та олімпійський спорт”
(лексико-граматичне тестування) серед студентів
11. НУФВСУ
Затвердження Програми вступного з іноземних мов
для студентів, які здобувають освітній ступінь
12. магістра
13.
14.

15.

16.
17.

Лютий

Проведення весняної атестації знань студентів
Робота предметної комісії підготовчого відділення
для іноземних громадян
Затвердження Організаційного комітету та складу
журі Відкритої олімпіади з англійської мови
“Студент та олімпійський спорт серед вищих
навчальних закладів галузі фізичного виховання та
спорту” у НУФВСУ
Посилення контролю за навчально-виховним
процесом студентів та аспірантів із іноземних
держав
Робота у гуртожитках університету

18. Стан виконання наукової теми кафедри
Стан кадрового забезпечення кафедри штатними
науково-педагогічними
працівниками
та
19. сумісниками
6

Березень

20.

21.

22.
23.
24.

Результати зимової екзаменаційної сесії на
підготовчому відділенні для іноземних громадян
Підсумки проведення Всеукраїнської науковопрактичної студентської конференції з української
мови імені Тараса Шевченка серед студентів
НУФВСУ
Підсумки проведення Відкритої олімпіади з
англійської мови “Студент та олімпійський спорт”
серед вищих навчальних закладів галузі фізичного
виховання та спорту у НУФВСУ
Виконання функційних обов’язків лаборантами
кафедри
Трудова та виконавча дисципліна на кафедрі

25. Обговорення відкритих занять викладачів кафедри
26. Обговорення взаємовідвіданих занять
Викладання української та іноземних мов для
27. студентів Факультету заочного навчання
Продовження трудових угод із викладачами, в яких
закінчується встановлений термін строкового
28. трудового договору
Організація та проведення методичного семінару
«Актуальні проблеми викладання іноземних мов у
29. вищій школі»
Про хід виконання перспективного плану НДР
30. кафедри на 2018 р.
Підсумки
проведення
методичного
семінару
«Актуальні проблеми викладання іноземних мов у
31. вищій школі»
Продовження
трудових
угод
із
науковопедагогічними працівниками в яких закінчується
32. встановлений строкового трудового договору
Підготовка до літньої екзаменаційної сесії слухачів
підготовчого відділення для іноземних громадян.
Затвердження залікових вимог та екзаменаційних
білетів для слухачів підготовчого відділення для
33. іноземних громадян
34. Новинки навчально-методичної літератури
Підготовка до проведення ІІ семестрового контролю
(затвердження залікових вимог, екзаменаційних
білетів та ін.) з дисциплін, які викладаються на
35. кафедрі української та іноземних мов
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Січень травень
Січень травень

Квітень

Квітень травень

Травень

36.
37.

Звіт про роботу студентського наукового гуртка
Підготовка аспірантів до іспиту з іноземних мов

Профорієнтаційна
робота
кафедри
стосовно
38. залучення на навчання іноземних громадян
Ведення
документації
науково-педагогічними
39. працівниками кафедри
Аналіз плану роботи кафедри та індивідуальних
40. планів роботи науково-педагогічних працівників
Виховна робота викладачів кафедри у групах
41. здобувачів освітнього ступеня бакалавра та магістра
42. Підсумки літньої екзаменаційної сесії
Затвердження звітів викладачів про виконання
43. індивідуальних планів роботи за 2017 – 2018 н. р.
Затвердження звіту про роботу кафедри за 2017 –
44. 2018 н. р.

Травень червень
Січеньтравень

Червень

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№
з/п
1
1
2
3
4

Теми

Виконавці

2
3
Затвердження плану проведення
Кудря М.М.
методичних семінарів кафедри
Обговорення відкритих занять
викладачі
викладачів
Обговорення взаємо відвідуваних
викладачі
занять
Круглий стіл «Фахова підготовка іноземних громадян
в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку»
Ефективність навчання іноземних Вятчаніна С.В.
студентів в мононаціональних і
мультинаціональних групах
Навчання
мови
здобувачів- Юнак В.Г.
іноземців
освітнього
ступеня
магістра з урахуванням специфіки
професійної діяльності
Принципи введення тематичних Хоружева Л.Є.
мовних порцій на початковому
етапі навчання студентів-іноземців

8

Строк
проведення
4
вересень
жовтень травень
жовтень травень

грудень
2017 року

Відмітка
про
виконання
5

Навчання магістрантів анотуванню Бардіна Л.М.
наукової літератури за фахом
5 Проведення методичного семінару «Інноватика в
навчанні та викладанні мов у вищому навчальному
закладі спортивного профілю»
Актуальність
професійно- Доценко Л.З.
орієнтованого навчання іноземній
мові у немовному ВНЗ
Терміни-епоніми
як
джерело Литвиненко С.Г.
поповнення
вузькопрофесійної
футбольної лексики
Виконання групових завдань на Марусяк В.В.
заняттях з іноземної мови з
використанням
комп’ютерних
додатків
Актуальні
проблеми
навчання Шматюк А.І.
іноземним
мовам
у
ВНЗ
спортивного профілю
Дискусія – ефективний засіб Грищук І.А.
навчанню
вільному
мовленню
англійською мовою
Самостійна робота студентів як Кулаєва З.А.
засіб професіоналізації навчання у
ВНЗ спортивного профілю
Проблеми у мовному спілкуванні Шепелюк В.Л.
під час вивчення спеціальних
дисциплін між викладачем і
студентом-іноземцем
Особливості роботи з навчальними Назаренко Н.Г.
словниками спортивних термінів
певного фаху із здобувачами
освітнього ступеня бакалавра
Обговорення взаємовідвідуваних
викладачі
12 занять
Обговорення роботи методичного
Кудря М.М.
13 семінару за рік

9

лютий
2018 року

квітень
травень

Вид роботи

1

2

Підготувати до друку:
Навчальний посібник для
самостійної роботи
студентів, які здобувають
1.
освітній ступінь магістра
(спеціальність – менеджмент
і маркетинг у спорті)
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Методичні рекомендації з
англійської
мови
для
студентів
ІІ
курсу
спеціалізації «Бокс»
Навчальний
посібник
з
української
мови
як
іноземної за професійним
спрямуванням на матеріалі
текстів з фізіотерапії та
ерготерапії
Методичні вказівки для
самостійної
роботи
студентів
І-ІІ
курсу
спеціальності
«Туризм»
(тексти для додаткового
читання)
Методичні вказівки для
самостійної
роботи
студентів
І
курсу
(спеціальність «Туризм»)
Навчально-методичні
рекомендації із дисципліни
«Англійська
мова»
для
здобувачів
освітнього
ступеня бакалавра ФЗН
Методичні рекомендації для
здобувачів
освітнього
10

Виконавець

Строк
виконання

Відмітка про
виконання

№
з/п

Підсумко
вий
результат
(рукопис,
друкован
а праця,
обсяг,
тираж
тощо)
3

4

5

6

Кудря М.М.

вересеньквітень

Шматюк А.І.

протягом
року

Бардіна Л.М.
Шепелюк В.Л.
Марченко О.К.

протягом
року

Галицька М.М.
Рекун Н.М.

протягом
року

Рекун Н.М.

протягом
року

Лук’янець Т.Г.

протягом
року

Литвиненко С.Г.

протягом
року

ступеня
бакалавра
(спеціалізація «Футбол»)
Навчальний
українськокитайський словник для
іноземних
студентів
8.
підготовчого
відділення
(частина
І,
вступний
фонетико-граматичний курс)
Підготувати та апробувати:
Робочу програму навчальної
дисципліни
«Англійська
мова» для студентів, які
9. здобувають вищу освіту
освітнього ступенів магістр
(спеціалізація –
олімпійський спорт)
Методичні рекомендації з
англійської
мови
для
студентів, які здобувають
вищу
освіту
освітнього
10.
ступенів магістр заочної
форми навчання
(спеціалізація – фізична
реабілітація)
Методичні рекомендації з
англійської
мови
для
студентів, які здобувають
вищу
освіту
освітнього
11.
ступенів магістр заочної
форми
навчання
(спеціалізація – менеджмент
і маркетинг у спорті)
Методична
розробка,
методичні
матеріали
та
рекомендації до самостійної
12. роботи
студентів
з
дисципліни
«Українська
мова
(за
професійним
спрямуванням)»
Навчальний
посібник
з
української
мови
з
13. анотування, реферування та
рецензування для іноземних
магістрантів та аспірантів
11

Вятчаніна С.В.
Хоружева Л.Є.

протягом
року

Доценко Л.З.

протягом
року

Доценко Л.З.,
Шепелюк В.Л.
Хоружева Л.Є.

протягом
року

Доценко Л.З.,
Шепелюк В.Л.
Хоружева Л.Є.

протягом
року

Назаренко Н.Г.

протягом
року

Бардіна Л.М.
Шепелюк В.Л.

протягом
року

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Навчальний
посібник
з
української
мови
для
іноземних аспірантів
Методичні
розробки
з
української
мови
як
іноземної
на
матеріалі
текстів з анатомії для
студентів-іноземців І курсу
Українсько-арабський
словник (початковий рівень)
для слухачів підготовчих
курсів
Переопрацювати залікові
вимоги та екзаменаційні
білети, поновити контрольні
роботи, внести корективи до
робочих програм:
– українська мова;
– англійська мова;
– німецька мова;
– українська мова як
іноземна;
– аспіранти (англ. мова);
– підготовче відділення для
іноземних громадян
Підбір
матеріалів
для
посібника з англійської мови
«Teaching values – Olympic
education
toolkit»
для
студентів, які здобувають
вищу
освіту
освітнього
ступенів
магістр
(спеціалізація
–
олімпійський спорт)
Підбір
матеріалів
для
посібника з англійської мови
«Sport
Management
and
Marketing» для студентів, які
здобувають вищу освіту
освітнього ступенів магістр
(спеціалізація – менеджмент
і маркетинг у спорті)
Оновлення
комплексних
контрольних
завдань
з
англійської
мови
для

Бардіна Л.М.
Шепелюк В.Л.

протягом
року

Юнак В.Г.

протягом
року

Хоружева Л.Є.
Вятчаніна С.В.

протягом
року

Назаренко Н.Г.
Шепелюк В.Л.
Литвиненко С.Г.
Рекун Н.М.
Юнак В.Г.
Сухова Н.О.
Бардіна Л.М.
Мартіросова Т.В.
Вятчаніна С.В.
Хоружева Л.Є.
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протягом
року

Доценко Л.З.

протягом
року

Доценко Л.З.
Шепелюк В.Л.
Хоружева Л.Є.

протягом
року

Доценко Л.З.

протягом
року

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

студентів, які здобувають
вищу
освіту
освітнього
ступенів
магістр
(спеціалізація
–
олімпійський спорт)
Оновлення
комплексних
контрольних
завдань
з
англійської
мови
для
магістрів (спеціалізація –
фітнес та рекреація)
Оновлення
комплексних
контрольних
завдань
з
англійської
мови
для
магістрів (спеціалізація –
менеджмент і маркетинг у
спорті)
Корекція робочої програми з
«Української
мови
(за
професійним
спрямуванням)»
Підготовка
контрольного
матеріалу
до
залікових
вимог для студентів І курсу
очної і заочної форм
навчання
з
дисципліни
«Українська
мова
(за
професійним
спрямуванням)»
Складання
завдань
і
проведення І етапу VIII
Міжнародного
мовнолітературного
конкурсу
учнівської та студентської
молоді ім. Т. Шевченка
Розробка
нової
робочої
програми для студентів І
курсу
спеціальності
«Туризм»
Розробка
дидактичних
матеріалів для студентів І
курсу
спеціальності
«Туризм з АМПС» «Travel
and
Tourism
Industry»
(Комплекс
тренувальних
13

Доценко Л.З.

протягом
року

Доценко Л.З.

протягом
року

Назаренко Н.Г.

протягом
року

Назаренко Н.Г.

протягом
року

Назаренко Н.Г.

протягом
року

Сокур І.О.

протягом
року

Сокур І.О.

протягом
року

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

вправ
для
розвитку
лексичних навичок усного та
писемного мовлення)
Підбір та адаптація статей
для методичного посібника
для здобувачів освітнього
ступеня
магістра
(спеціальність «Здоров’я і
фітнес»)
Розробка
програми
навчальної
дисципліни
«Українська
мова
як
іноземна» для аспірантівіноземців ІІ року навчання
Розробка робочої програми з
дисципліни
«Українська
мова як іноземна» для
аспірантів-іноземців ІІ року
навчання
Розробка робочої програми
та оновлення НМК для
студентів
ІІ
курсу
спеціальності «Туризм»
Розробка
нової
робочої
програми для студентів ІІІ
курсу
спеціальності
«Туризм»
Підготовка
методичних
вказівок
з
виконання
самостійної роботи
для
здобувачів
освітнього
ступеня
магістра
(спеціалізація
«Екологія
спорту»)
Розробка
навчальної
та
робочої програм навчальної
дисципліни
«Професійноорієнтована
англійська
мова»
для
здобувачів
освітнього ступеня магістра
(спеціалізація
«Екологія
спорту»)
Розробка
комплексу
контрольних завдань для
14

Марусяк В.В.

протягом
року

Бардіна Л.М.

протягом
року

Бардіна Л.М.

протягом
року

Галицька М.М.

протягом
року

Рекун Н.М.

протягом
року

Алексєєнко О.П.

протягом
року

Алексєєнко О.П.

протягом
року

Лук’янець Т.Г.

протягом
року

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

здобувачів
освітнього
ступеня
магістра
(спеціалізація «Спортивна
дієтологія»)
Розробка
дидактичного
забезпечення
для
самостійної
роботи
здобувачів
освітнього
ступеня
магістра
(спеціалізація «Спортивна
дієтологія)
Корегування
робочої
програми
з
дисципліни
«Англійська
мова»
для
студентів І, ІІ курсів та
магістрантів
Розробка
нового
дидактичного забезпечення
Оновлення
програми
з
української
мови
як
іноземної для студентівіноземців
підготовчого
відділення
Розробка
та
написання
збірника вправ і завдань з
української
мови
як
іноземної для самостійної
роботи студентів-іноземців
підготовчого
відділення
(вступний
фонетикограматичний) курс
Розробка
та
написання
навчального
посібника
«Прикметник»
для
самостійної
роботи
студентів-іноземців
підготовчого відділення
Написати
та
переопрацювати навчальні плани
занять
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Лук’янець Т.Г.

протягом
року

Литвиненко С.Г.

протягом
року

Литвиненко С.Г.

протягом
року

Вятчаніна С.В.

протягом
року

Вятчаніна С.В.

протягом
року

Вятчаніна С.В.

протягом
року

керівники
предметних
комісій

протягом
року

4. НАУКОВА РОБОТА
№
з/п

1
1.

Теми

2
Проведення круглого столу: Фахова
підготовка іноземних громадян в
Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку

Виконавці

3
Вятчаніна С.В.
Хоружева Л.Є.
Бардіна Л.М.
Юнак В.Г.

Строк
прове-дення

Відмітка
про
виконання

4

5

квітень

2. Налагодити співпрацю із кафедрою
іноземних
мов
Черкаського
національного університету імені
Б. Хмельницького:
-проведення спільних конференцій,
методичних семінарів, круглих столів;
Бабушко С.Р.
жовтень-участь
студентів
НУФВСУ
у
Алексєєнко О.П. листопад
щорічній студентській конференції
«Іноземна мова і кар’єра», що
проводиться у ЧНУ;
-участь студентів ЧНУ у відкритій
олімпіаді з англійської мови у
НУФВСУ
3. Налагодити співпрацю з кафедрою
іноземних мов Академії праці,
жовтеньРекун Н.М.
соціальних відносин і туризму
листопад
(м. Київ)
4. Проведення науково-практичної конференції: Науковометодичне підґрунтя удосконалення системи навчання
мовам у вищому спортивному навчальному закладі
Доповіді:
Роль інноваційних технологій для Кудря М.М.
ефективного викладання та навчання
англійській мові
січень
Специфіка оволодіння англійською Алексєєнко О.П.
2017 р.
мовою студентами-спортсменами
Лінгво-стилістичні
особливості Рекун Н.М.
англомовних
рекламних
текстів
туристичної галузі
Спортивний
дискурс:
досвід Лук’янець Т.Г.
міжнародної наукової комунікації
студентів ВНЗ спортивного профілю
16

Неформальний молодіжний обмін у Галицька М.М.
формуванні
міжкультурної
компетенції
Лексико-стилістичні
засоби Сокур І.О.
образності у науковому тексті
Коллаборативні технології навчання Бабушко С.Р.
англійської мови студентів ВНЗ
5. Міжнародна конференція «Сталий
розвиток і спадщина у спорті:
проблеми та перспективи»
6. Про підсумки науково-дослідної
роботи кафедри та завдання щодо її
удосконалення
7. Конкурс студентських наукових робіт
пам’яті професора Віталія Кейса
«Сучасні завдання української
гуманітаристики та культурної
політики України»
8. Затвердження плану НДР кафедри на
2018 р.
9. Про науково-дослідну роботу
студентів на кафедрі

Кудря М.М.
викладачі

15–16
листопада
2017 р.

Галицька М.М.

Листопад
2017 р.

Назаренко Н.Г.
Шепелюк В.Л.

Грудень
2017 р.

Галицька М.М.

Грудень
2017 р.

Марусяк В.В.
Назаренко Н.Г.

Грудень
2017 р.

10. Проведення круглого столу "Фахова
підготовка іноземних громадян в
Кудря М.М.
Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку"
11. Вибір
напрямку
дослідження
(розробка
теоретичних
засад;
укладання плану; науково-методичне
обґрунтування; визначення сутнісного
змісту;
вивчення
можливостей
електронних
освітніх
платформ;
Кудря М.М.
використання найбільш ефективних
методичних засобів та прийомів
навчання) за темою "Інноваційні
методи
навчання
мовам
та
професійному перекладу у вищому
спортивному навчальному закладі"
12.
Про хід виконання планів наукововикладачі
дослідної роботи викладачів за 2018 р.
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Грудень
2017 р.

Січеньгрудень
2018 р.

Квітень
2018 р.

13. Написання статей та тез доповідей на
міжнародні, республіканські
викладачі
конференції
14. Виступи
з
доповідями
на
міжнародних та республіканських викладачі
конференціях
15. Виступи з доповідями на
кафедральному науково-методичному викладачі
семінарі

протягом
року
протягом
року
згідно
плану

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п

1

1.

Вид роботи

Виконавець

2
3
Організаційно-методична робота
Про виконання рішень Вченої ради
університету, кафедри української та Кудря М.М.
іноземних мов

Строк
виконання

Відмітка
про
виконання

4

5

Вересеньчервень

2.

Обговорення
навчально-методичних голови
матеріалів,
які
підготовлені
до предметних
публікації
комісій

Жовтень червень

3.

Робота методичних комісій кафедри:
організація та методика забезпечення голови
навчального процесу з української предметних
мови за п/с, української мови як комісій
іноземної та іноземних мов

Вересеньчервень

4.

Аналіз ефективності роботи науковоГалицька М.М.
методичного семінару кафедри

Листопад

5.

Про хід виконання індивідуальних
планів роботи викладачів на 2017-2018 викладачі
навчальний рік

Грудень

6.

Проведення Міжнародного мовноНазаренко Н.Г.
літературного конкурсу студентської
Шепелюк В.Л.
молоді імені Тараса Шевченка

Жовтеньберезень

7.

Проведення студентської науково- Галицька М.М.
практичної конференції з англійської Рекун Н.М.
мови «Іноземна мова і туризм»
Сокур І.О.

Лютий
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8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Проведення загально університетської
студентської
науково-практичної
конференції
"Лінгвістичні
та Назаренко Н.Г.
країнознавчі
аспекти
вивчення
української мови"
Підсумки роботи кафедри за І півріччя
2017–2018
навчального
року
(затвердження звіту)
Проведення кафедральної науковометодичної конференції
Про трудову та виконавчу дисципліну
на кафедрі
Проведення
відкритої
олімпіади
НУФВСУ з англійської мови «Студент
та олімпійський спорт серед студентів
галузі знань «Фізичне виховання,
спорт і здоров’я людини»
Аналіз ефективності інформаційнометодичної служби кафедри та
завдання щодо вдосконалення її
роботи
Підсумки роботи кафедри за 20172018 н. р. (затвердження звіту про
роботу кафедри, звітів про виконання
індивідуальних планів викладачів)
Про готовність кафедри до нового
2018-2019 навчального року
Взяти участь у навчальній практиці
студентів І-ІІІ курсів сумісно з
кафедрою туризму НУФВСУ
Рецензування навчально-методичних
матеріалів, підготовлених викладачами
кафедри та викладачами інших
навчальних закладів

Міжнародна діяльність
Зустріч,
супровід,
організація
1. екскурсій та надання перекладацьких
послуг членам закордонних делегацій
Профорієнтаційна робота зі
студентами-іноземцями та особами без
2.
громадянства

Кудря М.М.
Кудря М.М.
Галицька М.М.
Кудря М.М.
Кудря М.М.
Доценко Л.З.

Квітень

Грудень
Січень
Вересень,
лютий
Березень

Мартіросова Т.В.

Кудря М.М.
Кулаєва З.А.

Жовтень

Кудря М.М.

Червень

Кудря М.М.
Рекун Н.М.
Галицька М.М.
Сокур І.О.
Кудря М.М.
Бардіна Л.М.
Шепелюк В.Р.
Рекун Н.М.
Кудря М.М.
викладачі
кафедри
Бардіна Л.М.
Вятчаніна С.В.
Хоружева Л.Є.
Юнак В.Г.
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Серпень

протягом
року

протягом
року
протягом
року

3.

Робота з обміну досвідом та
розгалуженню мережі міжнародних Доценко Л.З.
зв’язків університету

Членство
та
участь
у
роботі
Міжнародної олімпійської академії
Виховна робота
Проведення бесід із студентами
1. магістрантами,
аспірантами
у
гуртожитках та університеті
Організація та проведення екскурсій
2.
для студентів спеціалізації «Туризм»
Участь у організації та проведенні
3. вечорів відпочинку, конференцій та
культурно-виховних заходів
Організація та проведення екскурсій
4. для студентів-іноземців
4.

Спортивна робота
Участь у спартакіаді НУФВСУ серед
1. науково-педагогічних працівників та
співробітників університету

протягом
року

Доценко Л.З.

протягом
року

викладачі

протягом
року

секція туризму

протягом
року

викладачі

протягом
року

викладачі
підготовчого
відділення

протягом
року

Грищук І.А.

протягом
року

6. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
№
з/п

1
1.

2.

3.

4.

Форма підвищення професійного рівня

2
Участь в міжнародних,
республіканських, університетських та
кафедральних конференціях
Участь у роботі круглого столу
"Фахова
підготовка
іноземних
громадян в Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку"
Участь у роботі кафедральної науковометодичної конференції "Науковометодичне підґрунтя удосконалення
системи навчання мовам у вищому
спортивному навчальному закладі"
Участь у роботі кафедрального
науково-методичного
семінару
"Інноватика в навчанні та викладанні
мов у вищому навчальному закладі
спортивного профілю"

Прізвище та ініціали
працівника

Строк
виконання

Відмітка
про
виконання

3

4

5

викладачі

10.2017 р. 06.2018 р.

викладачі

грудень
2017 р.

викладачі

січень
2018 р.

викладачі

лютий
2018 р.
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Проведення
відкритих
занять Бардіна Л.М.
викладачами, в яких
закінчується Шепелюк В.Л.
термін контракту (згідно графіку)
Юнак В.Г.
протягом
Литвиненко С.Г.
року
Кулаєва З.А.
Шматюк А.І.
Сокур І.О.
Переклад
спеціальної
літератури
09.2017 р. –
6. (прямий і зворотний) для ректорату, викладачі
06.2018 р.
різних служб університету
Робота з поточного підвищення
кваліфікації:
підготовка
планівконспектів
занять,
методичних
09.2017 р. –
7. розробок та методичних рекомендацій, викладачі
06.2018 р.
вивчення
спеціальної
літератури;
впровадження в навчальний процес
основних положень та рекомендацій
Участь у роботі міжнародних наукововикладачі
протягом
8. практичних конференцій у якості
іноземних мов
року
перекладачів
Участь в он-лайн курсах для викладачі
протягом
9.
викладачів іноземних мов
іноземних мов
року
Участь у навчально-демонстраційних
сесіях "Інноваційні методи викладання викладачі
протягом
10.
й навчання: новітні світові та іноземних мов
року
європейські практики"
11. Проходження
курсів
підвищення Кулаєва З.А
кваліфікації
Назаренко В.Л.
Шепелюк В.Л.
лютий –
Шматюк А.І.
квітень
Юнак В.Г.
Литвиненко С.Г.
Бардіна Л.М.
Участь у тренінг-марафонах «Навчання викладачі
протягом
12.
- Якість», вебінарах
іноземних мов
року
5.
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7. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
Дата

Розділ

Назва змін та доповнень

1

2

3

22

Строк
виконання
4

8. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата

Зміст зауважень
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Підпис

9. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Перший семестр

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол №_____
від"_____"_______________20___ року
Завідувач кафедри____________________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

підпис

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Другий семестр

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол №_____
від"_____"_______________20___ року
Завідувач кафедри____________________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)
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