
Порядок денний засідання 

кафедри іноземних мов і методик їх навчання

Факультету педагогічної освіти

Онлайн засідання кафедри № 3

від 02 листопада 2022 року

1. Про поточний стан успішності навчання студентів першого (бакалаврського)

та  другого  (магістерського)  рівнів  вищої  освіти  (Н.  Кошарна,  викладачі

кафедри).

2. Про  результати  підготовки  до  захисту  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).

3. Про затвердження програм семестрових екзаменів (Кошарна Н.В., викладачі

кафедри). 

4. Про  підготовку  до  щорічного  рейтингового  оцінювання  професійної

діяльності  науково-педагогічних  працівників  «Лідер  року  –  2022»  (Н.

Кошарна, викладачі кафедри).

5. Про  підготовку  до  проведення  Всеукраїнського  методичного  хабу  для

вчителів іноземних мов у початковій школі «Технологізація процесу онлайн-

навчання іноземних мов у початковій школі» (Н. Кошарна).

6. Звіт викладачки кафедри іноземних мов і методик їх навчання Гапон Л.І. про

результати  участі  в  академічній  мобільності  за  програмою

«ERASMUS+KA1» (Сілезький університет, м. Катовіце, Республіка Польща)

7. Про призначення експертів для проведення фахової експертизи ЕНК: 

- «Професійне  спілкування  іноземною  мовою»  для  студентів  I курсу

спеціальності  012 «Дошкільна освіта»,  другого (магістерського) рівня

вищої  освіти,  денної  та  заочної  форм  навчання  (О.  Котенко,  Н.

Кошарна);



- «Професійне  спілкування  іноземною  мовою»  для  студентів  I курсу

спеціальності  025  «Музичне  мистецтво»,  другого  (магістерського)

рівня вищої освіти, денної форми навчання (Н. Кошарна, Л. Петрик);

- «Лінгвокраїнознавство» для студентів  II -  III курсу спеціальності  013

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

денної форми навчання (О. Ситник);

- «Іноземна  мова»  для  студентів  I курсу  спеціальності  023

«Образотворче  мистецтво»,  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої

освіти, денної форми навчання (Л. Терлецька).

8. Різне:

- Про  проведення  заходів  з  нагоди  святкування  Дня  української

писемності та мови (09 листопада 2022 р.) (К. Бровко, О. Ситник).

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

- Про участь у соцпроєкті «З Києвом і для Києва» (О. Лобода);

- Про  англомовний  супровід  випускової  документації  Факультету

педагогічної освіти, Факультету образотворчого мистецтва і дизайну,

Факультету музичного мистецтва і хореографії (Н. Кошарна).


