
НПУ ім. М.П.Драгоманова 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету  

природничо-географічної  

освіти та екології 

____________       __________________ 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ  

кафедри іноземних мов  

 

факультету природничо – географічної освіти та екології 

 

на 2021 / 2022 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Коротка довідка про кафедру, циклову комісію. 

1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного ) персоналу  кафедри, циклової комісії 

на навчальний рік затверджено у кількості ___11_______ ставок, із них: 

 

 

Усьог

о 

ставок 

Розподіл за джерелами фінансування 

загальний фонд спеціальний фонд 
Усього 

 
у тому числі Усьог

о 
у тому числі 

професорів доцентів ст.викладачів викладачі

в 

професорів доцентів ст.викладачів 

 
викладачі

в 

11 10 1 6 1 1       

 

 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості ______ ставок. 

У момент складання плану роботи кафедри, циклової комісії: 

штат НДС і НЛД  _____________________осіб; 

докторантів  ___________1____________осіб; 

очних аспірантів  _______1___________   осіб; 

заочних аспірантів _______2__________    осіб;  

здобувачів  _________________________осіб;  

Усього на кафедрі (комісії) ___10_________ осіб; 

 

1.3. У розпорядженні кафедри, циклової комісії знаходяться приміщення загальною 

площею ____162___ кв.м., у тому числі: 

навчальних  лабораторій __4__ кімнат площею ___162____ кв.м.; 

комп’ютерних класів ___2___  шт., площею _______ кв.м.,  кількістю_______ 

комп’ютерів типу ______________; 

лабораторій НДС ___1__ кімнат площею _______ кв.м., 

навчальних полігонів _______ площею_______  кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Науково-Методичні семінари 
№ 

з/п 

Теми Виконавці Строк 

проведення 

Відмітка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1 Методичний семінар. Організатор:   ILC центр   

 навчально-методичний мовний центри ILC – 

Діана Веселенко (співзасновник центру) 

Веселенко Д

. 

Листопад 

2021 

 

     

2 Науково-практичний тренінг «Flipped 

Classroom” та 

SOVA   

 підготовка до магістерського ЗНО»  Березень 

2022 

 

     

3 Навчально-методичний семінар «Використання 

засобів дистанційного навчання в умовах 

дистанційного навчання» 

зав.лаб. 

SMaRT 

Боєчко 

Г.М.. 

Листопад 

2021 

 

4 Міжнародна конференція (онлайн) «Наукові  кафедра Листопад  

 дослідження і наукове писемне  мовлення Німецьке 

та 

2021  

 В Україні та Німеччині» австрійське 

представни

цтво 

  

     

5 Обговорення прослухованого вебінару з  кафедра Протягом  

 методикиформування іншомовної зав.лаб.  року Лютий- 

травень 

2022 

 компетентності студентів SMaRT   

 (мовних та немовних спеціальностей) Боєчко 

Г.М.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Науково-Методична робота 
№ 

з/п 

Вид роботи Підсумковий 

результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, обсяг, 

тираж тощо) 

Виконавець Строк 

прове- 

дення 

Відмі

тка 

про 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 6 

1 Підбір навчального матеріалу тексти, Запара В.М. 1-2  

 для укладання екзаменаційних тести, Холоденко О.В.. семестри  

 робіт  перевірочні Смольнікова О.Г.   

  вправи    

2 Проведення відкритих занять звіт у журналі Викладачі 

кафедри 

1-2  

  відкритих  семестри  

  знань    

3 Продовження створення 

електронних курсів  

методичні  Іваненко С.М. протягом  

 Moodle та їх дидактичне та  розробки в Корсак О.І. навчаль-  

 методичне наповнення системі Moodle Смольнікова О.Г. ного року  

   Іваненко С.М.   

      

      

4 Підбір навчальних матеріалів для тексти, Яременко-Гасюк 

О.О. 

1-2  

 проведення індивідуальних робіт фахові  Холоденко О.О. семестри  

 студентів магістрів  тестування, Смольнікова О.Г..   

 спеціальностей біолгія -  завдання для    

 Іноземна мова, інформатика - самостійної    

 КНМ, ОВМ  роботи    

      

5 Підготовка екзаменаційних тексти для  Викладачі 

кафедри 

1-2  

 матеріалів для студентів читання,  семестри  

 немовних спеціальностей та анотацій,    

 за спеціальністю аудіювання    

6 Напрям «Зміст, форми, методи Статті, тези на Іваненко С.М. Протягом  

 та засоби фахової підготовки» конференції, Холоденко О.В. навч.   

 Тема «Формування професійно- семінари, Яременко-Гасюк 

О.О. 

року  

 комунікативної компетентності лабораторії Смольнікова О.Г.   

 студентів немовних SMaRT, Петько Л.В.   

 спеціальностей методичні     

  розробки та    

  посібники    

      

7 Робота наукових ініціативних   Протягом  

: груп   навч.  

 - Педагогічний дизайн 

освітнього 

Стаття, 

рукописи 

Яременко-Гасюк 

О.О. 

року  



 середовища підготовки студентів  Кузьменко Р.І..   

 немовних спеціальностей     

 - Міжкультурна комунікація в Стаття Холоденко О. В. 

Панов С.Ф. 

  

 умовах орієнтованого рукописи    

 іншомовного навчального     

 середовища в умовах університету.     

 - Формування професійно-

орієнтованого іншомовного 

Стаття, 

рукописи 

Петько Л.В. 

Запара В.М. 

  

 навчального середовища в  Іванова І.М.   

 умовах університету     

      

 - Реалізація автономного 

навчання 

Стаття Смольнікова О.Г.   

 іноземних мов через центри рукописи Павицька К.М.   

 самодоступного навчання     

 - Комунікативно-

прагматичний  

Стаття Іваненко С.М.   

 аспект порівняльно-історичних рукописи    

 досліджень в галузі стилістики     

 німецької і української мов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Організаційна робота 
№ 

з/п 

Вид роботи Підсумковий 

результат  

Виконавець Строк 

прове- 

дення 

Відміт

ка про 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 6 

1  Розподіл навчальних доручень індивідуальний Яременко-Гасюк  вересень   

 та педагогічних навантажень план О.О.  2021  

   Іванова І.А.   

      

2 Складання індивудуальних  індивідуальні Викладачі кафедри вересень  

 планів плани  2021  

      

3 Планування наукової роботи індивідуальні Викладачі кафедри вересень  

  плани  2021  

      

4 Підготовка екзаменаційної  Білети, тести, Викладачі кафедри грудень  

 документації тексти  2021  

    травень  

    2022  

      

5 Звіт викладачів з наукової роботи Письмовий  Викладачі кафедри грудень  

  звіт   2021  

      

6 Звіт викладачів за всіма видами  Письмовий  Викладачі кафедри  травень  

 робіт звіт  2022  

      

7 Участь у роботі ради факультету Засідання  Яременко - Гасюк протягом  

  Вченої Ради О.О року  

   Іваненко С.М.   

      

8 Взаємовідвідування занять  Звіт на кафедрі Викладачі кафедри протягом  

 викладачів та аналіз  року  

  проведеного    

  уроку    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Виховна робота 
№ 

з/п 

Вид роботи Підсумковий 

результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, обсяг, 

тираж тощо) 

Виконавець Строк 

прове- 

дення 

Відмі

тка 

про 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 6 

1 Зустріч з першокурсниками  Творчий вечір Декан та завідувач  Вересень  

 факультету природничо-  кафедри ф-ту  2021  

 географічної освіти та екології  студентський актив   

2 Акція на допомогу міській 

лікарні  

Збір підгузків Турчинова Г.В. Протягом 

року 

 

 №2 відділення патології   Іванова І.М.   

 новонароджених     

3 Зустріч з цікавими людьми  Звіт студентів  Іваненко С.М. весна  

  на кафедрі Яременко-Гасюк 

О.О. 

2022  

4 Міжкафедральний науковий  Тренінг, Петько Л.В. Квітень  

 студентський сімпозіум майстер-класи,  2022  

  проекти    

  5 Психологічної допомоги Лекторій Декан та деканат 

факультету 

Вересень 

2021 

 

 

 

6. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 

№ 

з/п 

Форма підвищення професійного рівня Прізвище та 

ініціали 

працівника 

Строк 

виконання 

Відмі

тка 

про 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1. стажування у мовному центрі Cambridge Club Смольнікова О.Г. Березень-

квітень 

 

2.  Петько Л.В. 2022  

 

 

Завідуюча кафедрою                                           Яременко-Гасюк О.О. 


