
Порядок денний засідання  

кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

Засідання кафедри № 8 

від 31 серпня 2021 року 

 

1. Про результати вступної кампанії  2021 році (Кошарна Н.В.) 

2. Про організацію освітнього процесу в Інституті (Кошарна Н.В.) 

3.  Про розподіл та затвердження навчального навантаження у 2021- 2022 

н.р. (Кошарна Н.В.) 

4. Про затвердження індивідуальних планів викладачів кафедри (Кошарна 

Н.В.) 

5. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін та програм 

практик для здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти на 2021- 2022 н. р. (Кошарна Н.В.) 

6. Про дотримання графіку сертифікації та пролонгації ЕНК (вересень-

грудень  2020 р.) (Кошарна Н.В., Терлецька Л.М.) 

7. Про призначення експертів фахової експертизи ЕНК дисциплін: 

- «Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова)» для 

студентів другого – четвертого  курсів спеціальності 012 Дошкільна 

освіта, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,  денної форми 

навчання (автор: Терлецька Л.М.); 

- «Іншомовна освіта з методикою навчання (німецька мова)» для 

студентів другого – четвертого  курсів спеціальності 012 Дошкільна 

освіта, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,  денної форми 

навчання (автор: Соломаха А.В.). 

8. Про виконання плану підготовки магістерських робіт (Котенко О.В., 

Кошарна Н.В., Петрик Л.В., Соломаха А.В., Ситник О.І. Терлецька Л.М.). 

9. Про підготовку обгрунтування наукової теми кафедри (Кошарна Н.В., 

Терлецька Л.М.) 

10. Про обрання делегатів на Збори трудового колективу Педагогічного 

інституту 09.09.2021 року о 14:00 год. (Кошарна Н.В.).  



11. Різне: 

- Про затвердження графіку консультацій викладачів кафедри 

(Кошарна Н.В.); 

- Про організацію роботи курсів англійської мови для студентів 1 

курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова 

освіта», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,  денної 

форми навчання (Гапон Л.І.); 

- Про організацію роботи курсів англійської мови зі вступу до 

магістратури для студентів 4 курсу спеціальностей 012 «Дошкільна 

освіта» та 013 «Початкова освіта», першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, денної та заочної форм навчання (Ситник О.І.); 

- Про проведення повторного інструктажу з питань безпеки та 

охорони праці (Кошарна Н.В.); 

- Про забезпечення санітарно-епідемічної безпеки (Кошарна Н.В.). 

 

 


