
Порядок денний засідання  

кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

Факультету педагогічної освіти 

 

Онлайн засідання кафедри № 2 

від 05 жовтня 2022 року 

 

1. Про результати Вступу – 2022 на бакалаврські та магістерські програми (Н. 

Кошарна). 

2. Про поточний стан успішності студентів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти (Н. Кошарна, викладачі кафедри). 

3. Про перебіг виробничої практики – методичної зі спеціалізації – студентів ІV 

курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 013 «Початкова освіта» (Н. Кошарна). 

4. Про поточні результати підготовки магістерських робіт студентів 

спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» (О. 

Котенко, Н. Кошарна, Л. Петрик, О. Ситник, Л. Терлецька, Т. Головатенко, 

К. Бровко). 

5. Про призначення експертів для проведення фахової експертизи ЕНК:  

- «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів I курсу 

спеціальності 022 «Прогнозування моди», другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, денної форми та заочної форм навчання (Н. 

Кошарна, Л. Петрик); 

- «Лінгвокраїнознавство» для студентів II - III курсу спеціальності 012 

«Дошкільна освіта», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

денної форми навчання (О. Ситник); 

- «Іноземна мова з методикою навчання» для студентів I курсу 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» (скорочена програма підготовки), 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денної та заочної форм 

навчання (Л. Терлецька). 



6. Про стан публікаційної активності викладачів кафедри (Н. Кошарна, ). 

7. Різне: 

- Про підготовку до проведення Всеукраїнського методичного хабу для 

вчителів іноземних мов у початковій школі «Технологізація процесу 

онлайн-навчання іноземних мов у початковій школі» (Л. Терлецька). 

- Про участь у Зборах трудового колективу Факультету педагогічної 

освіти (12 жовтня 2022 р.) (Н. Кошарна). 

- Про участь студентів педагогічних спеціальностей першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 

навчально-методичних семінарах за участі спеціалізованих навчально-

методичних центрах з вивчення іноземної мови (Н. Кошарна, викладачі 

кафедри);  

- Про роботу гуртка «English Speaking Club» (Л. Гапон); 

- Про роботу додаткової освітньої послуги: курси англійської мови для 

студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Н. Кошарна). 

 


