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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри на
навчальний рік затверджено у кількості23,5,5ставки, із них:

Всього
ставок

23,5

Всього

Розподіл за джерелами фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі
у тому числі
Всього
ст.
ст.
професорів доцентів викладачів викладачів
професорів доцентів викладачів

16,5

2

7,5

7

7

1,5

4,5

виклада
чів
1

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 3
ставок
У момент складання плану роботи кафедри:
штат НДС і НДЛ 3 особи;
докторантів
0 осіб;
очних аспірантів 0 осіб;
заочних аспірантів 0 осіб;
здобувачів
- осіб.
Всього на кафедрі 3 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

І

ІІ
денна

Всього
за рік заочна

разом

152,0
32
60,5

разом

4642,0
520
4
184
60,5

денна
7090
657,5
80
188
179

заочна
396
34,5
16
40
48

разом
7486
692
96
228
227

денна

11506
1123,5
84
340
239,5

622
88,5
16
72
48

12128
1212
100
412
287,5

2
4,5

466,0
54
4

заочна

4416,0
226

4,5

4,5

4,5

Всього

Керівництво аспірантами, здобувачами
та стажуванням викладачів

Вступні екзамени

Проведення державних екзаменів

Залік з ПСУ

Практикум зі спортивного
удосконалення

Керівництво навчальною і виробничою
практикою

Проведення семестрових екзаменів

Проведення заліку

Перевірка курсових робіт

Дипломні роботи

Перевірка рефератів

Перевірка розрахунково-графічних
робіт

Перевірка контрольних робіт

Проведення консультацій до
самостійної роботи
Проведення екзаменаційних
консультацій

Проведення індивідуальних занять

Проведення семінарських занять

Проведення лабораторних занять

Проведення практичних занять

Читання лекцій

Форма навчання

Семестр

1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри складає 14144,00 год., із них:

5103,0
312,0

5415,0

8194,5
534,5
8729

13297,5
846,5

14144,0

2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№
з/п

Основні питання

1

2

1

I семестр
Завдання кафедри на 2016-2017 н. р. з
урахуванням планів роботи вченої ради НУФВСУ
та програми розвитку НУФВСУ на 2011-2017
роки.

Відмітка
Строк
про
проведення виконання
3
4

Серпень

2

Затвердження педагогічного навантаження
викладачів кафедри.

Серпень

3

Затвердження педагогічного навантаження
викладачів кафедри

Вересень

4

5
6
7
8
9
10

11
12
13

Затвердження плану роботи кафедри,
педагогічного навантаження викладачів кафедри
та індивідуальних планів роботи викладачів.
Затвердження функційних обов’язків та
громадських доручень викладачів та
співробітників кафедри.
Підсумки стартової контрольної роботи з
української та іноземних мов.
Про результати складання вступного іспиту з
іноземної мови до аспірантури та
укомплектування навчальних груп.
Закріплення аудиторного фонду кафедри за
викладачами.
Обговорення кандидатур, які рекомендуються до
вченої ради НУФВСУ та вченої ради ФЗН.
Затвердження навчальних та робочих програм
навчальних дисциплін, які викладаються на
кафедрі
Затвердження планів роботи предметних комісій з
української, української як іноземної та іноземних
мов.
Про розробку та впровадження в навчальний
процес нових інноваційних технологій.
Затвердження графіківпроведення відкритих
занять, відвідування занять зав. кафедрою та його
заступниками, взаємо відвідування занять

Вересень

Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

викладачами кафедри.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32

Результати стартового контролю з української
мови як іноземної студентів-іноземців.
Обговорення поточних атестацій студентів з
української та іноземних мов.
Проведення кафедрою кафедральної науковометодичної конференції, семінару та круглого
столу за участю викладачів кафедри.
Стан трудової та виконавчої дисципліни на
кафедрі.
Підготовка звіту кафедри про НДР за 2016 рік.
Підготовка плану роботи з НДР кафедри на 2017
рік.
Затвердження плану роботи СНГ кафедри.
Затвердження плану роботи та графіку
відвідування гуртожитку № 1 викладачами.
Про готовність кафедри до зимової
екзаменаційної сесії.
Про роботу предметних комісій з української,
російської та іноземних мов.
Підвищення професійної майстерності викладачів
кафедри.
Про підготовку 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
студентів-іноземців I-IV курсів та магістрантів.
Про роботу викладачів у гуртожитках
університету.
Підготовка до семестрового модульного
контролю.
Затвердження звітів з НДР викладачів кафедри за
2016 рік.
Затвердження звіту про виконання плану з НДР
кафедри за 2016 рік.
Затвердження індивідуальних планів з НДР
викладачів кафедри на 2017 рік.
Затвердження плану роботи кафедри з НДР на
2017 рік.
4

Жовтень
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Листопад
Листопад
Листопад

Листопад

Листопад
Листопад
Листопад
Листопад
Листопад
Листопад
Листопад

33

34

35

36
37
38
39
40
41
42

Підготовка до круглого столу «Фахова підготовка
іноземних громадян в Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку».
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 2016–2017
н. р.)
Затвердження делегатів кафедри на Конференцію
трудового колективу НУФВСУ 23 грудня 2016 р.
Підсумки зимового семестрового контролю.
Підсумки роботи кафедри за І півріччя
2016–2017 н.р.
Виконання індивідуальних планів викладачів за І
півріччя 2016–2017 н. р.
Про роботу в гуртожитку № 1.
Про роботу з ветеранами кафедри.
Стан виховної роботи зі студентами-іноземцями.

43 Обговорення взаємо відвіданих занять.
44

Обговорення відкритих занять викладачів
кафедри.

5

Листопад

Грудень

Грудень

Грудень
Грудень
Грудень
Грудень
Грудень
Грудень
Грудень
Жовтеньгрудень
ЖовтеньГрудень

II семестр

1

2

3
4

5
6

7
8

9

10

11

12
13

Стан навчальної дисципліни у групах студентів
підготовчого відділення для іноземних громадян.
Підвищення ефективності форм і методів
контролю за якістю навчального процесу на
кафедрі.
Організація та проведення студентської науковопрактичної конференції «Лінгвістичні та
країнознавчі аспекти вивчення української мови.
Про роботу методичних комісій з української та
іноземних мов.
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 спортивному навчальному закладі».
Аналіз ефективності роботи науково-методичного
семінару кафедри.
Обговорення поточних атестацій студентів з
української, української як іноземної та
іноземних мов.
Підсумки проведення І туру Відкритої олімпіади
з англійської мови “Студент та олімпійський
спорт” (конкурсний переклад) серед студентів
НУФВСУ.
Підсумки проведення І туру Відкритої олімпіади
з англійської мови “Студент та олімпійський
спорт” (лексико-граматичне тестування) серед
студентів НУФВСУ.
Затвердження Програми вступного з іноземних
мов для студентів, які здобувають освітній
ступінь магістра.
Проведення весняної атестації знань студентів.

Про роботу предметної комісії підготовчого
14 відділення для іноземних громадян.

6

Січень
Січень

Січень

Січень

Січень

Січень

Січень

Січень
Лютий

Лютий

Лютий

Лютий
Лютий
Лютий

Затвердження Організаційного комітету та складу
журі Відкритої олімпіади з англійської мови
“Студент та олімпійський спорт” серед вищих
навчальних закладів галузі фізичного виховання
15 та спорту у НУФВСУ.
Про посилення контролю за навчально-виховним
процесом студентів та аспірантів із іноземних
16 держав.
17 Про роботу у гуртожитках університету.
18 Стан виконання наукової теми кафедри.
Стан кадрового забезпечення кафедри штатними
науково-педагогічними працівниками та
19 сумісниками.
Результати зимової екзаменаційної сесії на
20 підготовчому відділенні для іноземних громадян.
Підсумки проведення Всеукраїнської науковопрактичної студентської конференції з
української мови імені Тараса Шевченка серед
21 студентів НУФВСУ.
Підсумки проведення Відкритої олімпіади з
англійської мови “Студент та олімпійський
спорт” серед вищих навчальних закладів галузі
22 фізичного виховання та спорту у НУФВСУ.
Виконання функційних обов’язків лаборантами
23 кафедри.
24 Про трудову та виконавчу дисципліну на кафедрі.
Обговорення відкритих занять викладачів
25 кафедри
Про викладання української та іноземних мов для
26 студентів Факультету заочного навчання.
Продовження трудових угод із викладачами, в
яких закінчується встановлений термін
27 строкового трудового договору.
Організація та проведення методичного семінару
«Актуальні проблеми викладання іноземних мов
28 у вищій школі»
29 Обговорення взаємо відвіданих занять
Про хід виконання перспективного плану НДР
30 кафедри на 2017 р.
Підсумки проведення методичного семінару
«Актуальні проблеми викладання іноземних мов
31 у вищій школі»
7

Лютий

Березень
Березень
Березень
Березень
Березень

Березень

Березень

Березень
Березень
Березень
Квітень
Квітень
Квітень

Квітень
ЛютийТравень
Квітень
Травень

32 Новинки навчально-методичної літератури.
Підготовка до літньої екзаменаційної сесії
(затвердження залікових вимог, екзаменаційних
33 білетів та ін.) з української та іноземних мов.
Підготовка до літньої екзаменаційної сесії
слухачів підготовчого відділення для іноземних
громадян. Затвердження залікових вимог та
екзаменаційних білетів для слухачів підготовчого
34 відділення для іноземних громадян.
35
36

Травень
Травень

Травень

Звіт про роботу студентського наукового гуртка.

Травень

Підготовка аспірантів до іспиту з іноземних мов.

Травень

Профорієнтаційна робота кафедри стосовно
37 залучення на навчання іноземних громадян.
Аналіз плану роботи кафедри та індивідуальних
38 планів роботи науково-педагогічних працівників.
Виховна робота викладачів кафедри у групах
39 студентів та магістрів.
40 Про підсумки літньої екзаменаційної сесії.
41 Про роботу з ветеранами кафедри.
Затвердження звітів викладачів про виконання
42 індивідуальних планів роботи за 2016–2017 н. р.
Затвердження звіту про роботу кафедри за 2016–
43 2017 н. р.

8

Травень
Травень
Січеньтравень
Червень
Червень
Червень
Червень

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Теми

Виконавці

Строк
проведення

2
Затвердження плану проведення
методичних семінарів кафедри.
Обговорення відкритого заняття
викладача Бабушко С.Р.
Обговорення взаємо відвідуваних
занять.
Обговорення відкритого заняття
Рекун Н.М.
Обговорення відкритого заняття
Галицької М.М.
Обговорення відкритих
занятьДоценко Л.З. та Сокур І.О.
Обговорення відкритих занять
Лукянець Т.Г. та Хоружевої Л.Є.
Обговорення взаємо відвідуваних
занять.
Обговорення відкритого заняття
викладача Назаренко Н.Г.
Обговорення відкритого заняття
викладача Кулаєвої З.А.
Проведення методичного семінару
«Інноватика
в
навчанні
та
викладанні
мов
у
вищому
навчальному закладі спортивного
профілю».

3

4

Кудря М.М.

вересень

Усі викладачі

жовтень

Усі викладачі

листопад

Усі викладачі

листопад

Усі викладачі

грудень

Усі викладачі

січень

Усі викладачі

лютий

Усі викладачі

лютий

Усі викладачі

березень

Усі викладачі

квітень

Інноватика
у
формуванні
іншомовної
комунікативної
Доценко Л.З.
компетенції
у
магістрантів
немовних ВНЗ.
Основні
акценти
англомовної
Литвиненко
компетенції спортсменів ігрових
С.Г.
видів спорту.
Самостійна робота студентів як
спосіб індивідуалізації навчання у
Кулаєва З.А.
вищій школі.
Використання додатків Googleна
Марусяк В.В.
заняттях з англійської мови.
9

березень
2017

Відмітка
про
виконання
5

Обговорення взаємо відвідуваних
12 занять.
Обговорення роботи методичного
13 семінару за рік.

№
з/п

Вид роботи

1

2

1

2

3

4

5

Усі викладачі

квітень

Кудря М.М.

травень

Підсумков
ий
результат
(рукопис,
друкована
праця,
обсяг,
тираж
тощо)
3

Підготувати до друку:
Навчальний посібник для
самостійної роботи
студентів, які здобувають
освітній ступінь магістра
(спеціальність – менеджмент
і маркетинг у спорті).
Методична
розробка
«Методичні матеріали та
рекомендації
для
самостійної
роботи
студентів, які здобувають
освітній ступінь бакалавра з
дисципліни
«Українська
мова».
Навчальний
посібник
з
англійської
мови
для
студентів
І
курсу
(спеціалізація – гімнастика і
акробатика).
Навчально-методичний
посібник з української мови
для студентів-іноземців ІІ
курсу на матеріалі текстів з
фізичної реабілітації.
Методичні рекомендації з
української
мови
для
аспірантів.

10

Виконавець

Строк
виконання

Від
мітк
а
про
вико
нання

4

5

6

Кудря М.М.

вересеньквітень

Назаренко Н.Г.

жовтеньтравень

Кулаєва З.А.

вересеньтравень

Бардіна Л.М.
Шепелюк В.Л.

протягом
року

Бардіна Л.М.

протягом
року

Підбір
матеріалів
для
українсько-російсько7
китайського словника із
спортивної термінології.
Підготовка до перевидання
навчального посібника для
8 студентів
І
курсу
спеціальності 242 «Туризм»
- EnglishforTourismStudents”.
Навчальний посібник для
студентів IV курсу напряму
9 підготовки
«Туризм»
“EnglishforBusinessTravelling
”.
Методичні рекомендації до
самостійної роботи (тексти
10 для додаткового читання
студентами
спеціальності
«Туризм»).
11

12

13

14

15

Навчально-методичні
рекомендації з плавання.
Методичні рекомендації з
англійської
мови
для
студентів
ІІ
курсу
спеціалізації «Бокс».
Навчально-методичні
рекомендації для студентів
І-ІІ курсів заочної форми
навчання.
Методичні рекомендації для
студентів
спеціалізації
«Футбол».
Навчально-методичний
посібник
«FoundationsofPhysicalEducat
ionandSport»для студентів,
які здобувають освітній
ступінь магістра.
Підготувати та
апробувати:
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Вятчаніна С.В.

жовтеньчервень

Бабушко С.Р.

протягом
року

Бабушко С.Р.

протягом
року

Рекун Н.М.

протягом
року

Мартіросова Т.В.

протягом
року

Шматюк А.І.

протягом
року

Лук’янець Т. Г.

протягом
року

Литвиненко С.Г.

протягом
року

Доценко Л.З.
Шепелюк В.Л.

протягом
року

Навчально-методичний
посібник з української мови
16 для студентів-іноземців ІІ
курсу на матеріалі текстів з
фізичної реабілітації.
Методичні рекомендації для
самостійної
роботи
студентів
ІІ
курсу
з
17
англійської
мови
на
матеріалахтекстів “Billiards”

18

19

20

21

22

Навчальний
українськоросійсько-китайський
словник
(вступ)
для
студентів-іноземців
підготовчого відділення.
Дидактичний матеріал для
самостійної
роботи
студентів
І-ІІ
курсів
спеціальності
«Туризм»
(тестові завдання).
Навчально-методичний
посібник
«OlympicValues»для
студентів. Які здобувають
освітній ступінь магістра.
Розробити
навчальнометодичну документацію з
англійської
мови
за
напрямом
підготовки
"Теніс".
Пере опрацювати 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.

Бардіна Л.М.
Шепелюк В.Л.

протягом
року

Вятчаніна С.В.

жовтеньчервень

Вятчаніна С.В.

жовтеньчервень

Рекун Н.М.

протягом
року

Доценко Л.З.

протягом
року

Грищук І.А.

протягом
року

Назаренко Н.Г.,
Шепелюк В.Л.
Литвиненко С.Г.
Рекун Н.М.
Юнак В.Г.
Ліплянська О.В.
Бардіна Л.М.
Мартіросова Т.В.
Вятчаніна С.В.
12

протягом
року

Хоружева Л.Є.

23

24

25

26
27

Розробка
програми
навчальної
дисципліни
«Українська
мова
як
іноземна» для аспірантівіноземців, які закінчили
підготовче відділення.
Методичні
розробки
з
української
мови
як
іноземної на матеріалах
текстів з анатомії для
студентів і курсу.
Розробка
та
написання
навчальної
та
робочої
програм (спеціалізація –
спортивна дієтологія).
Написати
та
пере
опрацювати навчальні плани
занять.
Упорядкувати наявні наочні
таблиці, виготовити нові.

Бардіна Л.М.
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протягом
року

Юнак В.Г.

вересень
- травень

Лук’янець Т.Г.

протягом
року

Керівники
предметних
комісій

протягом
року

Бурлука М.Л.

протягом
року

4. НАУКОВА РОБОТА
№
з/п

Теми

Виконавці

1

2

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

1

2.

3

4

Проведення круглого столу: Фахова
підготовка іноземних громадян в
Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку.
Налагодити співпрацю із кафедрою
іноземних
мов
Черкаського
національного університету імені
Б. Хмельницького:
-проведення спільних конференцій,
методичних семінарів, круглих столів;
-участь
студентів
НУФВСУ
у
щорічній студентській конференції
«Іноземна мова і кар’єра», що
проводиться у ЧНУ;
-участь студентів ЧНУ у відкритій
олімпіаді з англійської мови у
НУФВСУ.
Налагодити співпрацю з кафедрою
іноземних мов Академії праці,
соціальних відносин і туризму
(м. Київ).
Проведення науково-практичної
конференції: Науково-методичне
підґрунтя удосконалення системи
навчання мовам у вищому
спортивному навчальному закладі.

Строк
проведення
4

Бабушко С.Р.

жовтеньлистопад

Рекун Н.М.

жовтеньлистопад

січень
2017р.

Доповіді:
14

Відмітка
про
виконання
5

Сучасніметоди викладання іноземних
мов у вищій школі України.

Кудря М.М.

Розвиток
міжкультурної
компетентності студентів засобами
іноземної мови.
Рання професіоналізація курсів
“іноземної мови для спеціальних
цілей”.

5
6
7

8

9

Складові іншомовної комунікативної
компетенції майбутніх фахівців сфери
туризму.
Діалогічність як комунікативний засіб
наукового тексту
Про підсумки науково-дослідної
роботи кафедри та завдання щодо її
удосконалення.
Затвердження плану НДР кафедри на
2016 р.
Про науково-дослідну роботу
студентів на кафедрі.
Проведення круглого столу "Фахова
підготовка іноземних громадян в
Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку."

Бабушко С.Р,
Рекун Н.М.

Галицька М.М.
Сокур І.О.
Бабушко С.Р.
Бабушко С.Р.
Шматюк А.І.
Рекун Н.М.

Вибір
напрямку
дослідження
(розробка
теоретичних
засад;
укладання плану; науково-методичне
обґрунтування; визначення сутнісного
змісту;
вивчення
можливостей
електронних
освітніх
платформ;
використання найбільш ефективних
методичних засобів та прийомів
навчання) за темою "Інноваційні
методи
навчання
мовам
та
професійному перекладу у вищому
спортивному навчальному закладі".
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Листопад
2016 р.
Грудень
2016 р.
Грудень
2016 р.

Кудря М.М.

Грудень
2016р.

Кудря М.М.

Січеньгрудень
2017р.

Проведення
кафедральної
конференції
"Науково-методичне
10 підґрунтя удосконалення системи
навчання
мовам
у
вищому
спортивному навчальному закладі"

Бабушко С.Р.

Січень
2017р.

Звіт ст. викладача кафедри Вятчаніної
С.В. про її роботу над дисертаційним
11.
дослідженням у заочній аспірантурі
КНУ ім. Т.Г.Шевченка.

Вятчаніна С.В.

Березень
2017р.

усі викладачі

Квітень
2017р.

усі викладачі

протягом
року

усі викладачі

протягом
року

усі викладачі

згідно
плану

12.

Про хід виконання планів науководослідної роботи викладачів за 2017р.

Написання статей та тез доповідей на
13. міжнародні, республіканські
конференції.
Виступи
з
доповідями
на
14. міжнародних та республіканських
конференціях.
Виступи з доповідями на
15. кафедральному науково-методичному
семінарі.
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п
1

Вид роботи

Виконавець

2
Організаційно-методична робота
Про виконання рішень вченої ради
університету, кафедри української та
іноземних мов.

3

Відмітка
Строк
про
виконан-ня виконання
4
5

Кудря М.М.

Вересеньчервень

2

Обговорення навчально-методичних
матеріалів, які підготовлені до
публікації

Керівники
предметних
комісій

Жовтень червень

3

Робота методичних комісій кафедри:
організація та методика забезпечення
навчального процесу з української,
української як іноземної та іноземних
мов.

Керівники
предметних
комісій

Вересеньчервень

4

Аналіз ефективності роботи науковометодичного семінару кафедри.

Бабушко С.Р.

Листопад

5

Про хід виконання індивідуальних
планів роботи викладачів на 2016-2017
навчальний рік.

Усі викладачі

Грудень

6.

Проведення Міжнародного мовнолітературного конкурсу студентської
молоді імені Тараса Шевченка.

Назаренко Н.Г.
Шепелюк В.Л.

Жовтеньберезень

1
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7

Проведення студентської науковопрактичної конференції з англійської
мови «Іноземна мова і туризм».

Бабушко С.Р.
Рекун Н.М.

Лютий

8

Проведення загально університетської
студентської науково-практичної
конференції "Лінгвістичні та
країнознавчі аспекти вивчення
української мови".

Назаренко Н.Г.

Березень

9

Підсумки роботи кафедри за І півріччя
2016-2017 навчального року
(затвердження звіту).

Кудря М.М.

Грудень

10

Проведення кафедральної науковометодичної конференції.

Кудря М.М.
БабушкоС.Р.

Січень

11

Про трудову та виконавчу дисципліну
на кафедрі.

Кудря М.М.

Вересень,
лютий

Проведення відкритої олімпіади
НУФВСУ з англійської мови "Студент
12 та олімпійський спорт" серед студентів
галузі знань«Фізичне виховання, спорт
і здоров’я людини».

Кудря М.М.
Доценко Л.З.

Аналіз ефективності інформаційнометодичної служби кафедри та
13
завдання щодо вдосконалення її
роботи.

Кудря М.М.

Підсумки роботи кафедри за 20162017 н.р. (затвердження звіту про
14
роботу кафедри, звітів про виконання
індивідуальних планів викладачів).
Про готовність кафедри до нового
2017-2018 навчального року.
Взяти участь у навчальній практиці
16 студентів І-ІІІ курсів сумісно з
кафедрою туризму НУФВСУ.
15

Жовтень

Кудря М.М.

Червень

Кудря М.М.

Червень

БабушкоС.Р.
Рекун Н.М.

18

Березень

Кудря М.М.
Бардіна Л.М.
Бабушко С.Р.
Шепелюк В.Р.

Рецензування навчально-методичних
17 матеріалів, підготовлених викладачами
кафедри та викладачами інших
навчальних закладів.

1

Міжнародна діяльність
Зустріч, супровід, організація
екскурсій та надання перекладацьких
послуг членам закордонних делегацій.

2

Профорієнтаційна робота зі
студентами-іноземцями.

3

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

4

1
2.
3

4

Кудря М.М. та
викладачі
кафедри
Бардіна Л.М.,
Вятчаніна С.В.,
Хоружева Л.Є.,
Юнак В.Г.

протягом
року

протягом
року
протягом
року

Доценко Л.З.

протягом
року

Членство
та
участь
у
роботі
Міжнародної олімпійської академії.
Виховна робота
Проведення бесід із студентами
магістрантами,
аспірантами
у
гуртожитках та університеті.

Доценко Л.З.

протягом
року

Викладачі
кафедри

протягом
року

Організація та проведення екскурсій
для студентів спеціалізації «Туризм»
Участь у організації та проведенні
вечорів відпочинку, конференцій та
культурно-виховних заходів.

секція туризму

протягом
року

Викладачі
кафедри

протягом
року

Викладачі
підготовчого
відділення

протягом
року

Грищук І.А.

протягом
року

Організація та проведення екскурсій
для студентів-іноземців.
Спортивна робота

1

Участь у спартакіаді НУФВСУ серед
науково-педагогічних працівників та
співробітників "Здоров'я".
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6. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ
№
з/п

Форма підвищення професійного
рівня

1

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
конференції "Науково-методичне
підґрунтя удосконалення системи
навчання мовам у вищому
спортивному навчальному закладі".
Участь у роботі кафедрального
методичного семінару "Інноватика в
навчанні та викладанні мов у
вищому навчальному закладі
спортивного профілю."

1

2

3

4

5

6

Проведення відкритих занять (згідно
графіку).
Переклад спеціальної літератури

Прізвище та
ініціали
працівника
3

Відмітка
Строк
про
виконання виконання
4
5

Усі викладачі.

10.2016 р. 06.2017 р.

Усі викладачі.

грудень
2016р.

Усі викладачі.

січень
2017р.

Усі викладачі.

березень
2017 р.

Залієва З.А.
Білицька М.М.
Сокур І.О.
Хоружева Л.Є.
Юнак В.Г.
Усі викладачі.
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протягом
року

09.2016 р. -

7

8
9

10

11

12

(прямий і зворотний) для ректорату,
різних служб університету.
Робота з поточного підвищення
кваліфікації: підготовка планівконспектів занять, методичних
розробок та методичних
рекомендацій, вивчення спеціальної
літератури; впровадження в
навчальний процес основних
положень та рекомендацій.
Участь у роботі міжнародних
науково-практичних конференцій у
якості перекладачів.
Участь в он-лайн курсах для
викладачів іноземних мов
Участь у навчально-демонстраційних
сесіях "Інноваційні методи
викладання й навчання: новітні
світові та європейські практики"
Проходження курсів підвищення
кваліфікації
Участь у тренінг-марафонах
"Навчання - Якість"

06.2017 р.

Усі викладачі.

09.2016р. 06.2017 р.

Викладачі
іноземних мов

протягом
року

Викладачі
іноземних мов

протягом
року

Викладачі
іноземних мов

протягом
року

Грищук І.А.
Кулаєва З.А
Назаренко В.Л.
Шепелюк В.Л.
Викладачі
іноземних мов

21

травень
протягом
року

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

23

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

24

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

(прізвище та ініціали)

(підпис)

25

