ПРОТОКОЛ № 9
засідання кафедри української та російської мов від 26.04.18р.

Голова:

Романова О.К.

Секретар:

Іванова О.В.
ПРИСУТНІ: зав. каф. доц. Романова О.К.,
ст. викл. Печкурова Л.В., Лішневська Т.В.,
Семенюк Л.М., Іванова О.В., Колікова Т.Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про результати проведення самостійної роботи студентів – іноземців з вивчення російської
мови.
(доп. Печкурова Л.В.)
2. Про роботу кураторів в гуртожитках № 1, 2, 3, 5, 6, 7.
(доп. куратори учбових груп)
(доп. додаються)
3. Про річний звіт науково-педагогічного працівника ОНПУ за 2017-2018 н.р.
(доп. Романова О.К.)
1. СЛУХАЛИ: Печкурова Л.В. виконала аналіз форм проведення самостійної роботи іноземних
студентів з вивчення російської мови на прикладі методичних розробок кафедри.
ВИСТУПИЛА: Лішневьска Т.В. розповіла про організацію СР студентів на прикладі викладання
НСМ.
УХВАЛИЛИ: впровадити результати методичних розробок кафедри 2017-18 н.р. з СРС у
поточний навчальний процес.
(відп. всі викладачі кафедри.)
2. СЛУХАЛИ: кураторів учбових груп щодо проведеної виховної роботи у гуртожитках № 1, 2, 3,
5, 6, 7 (про наочність у гуртожитках № 1, 2, 3, 5, 6, 7, про проведені бесіди з правил проживання у
гуртожитку, про поведінку у громадських місцях, про зв’язок кураторів з інтерактивом іноземних
студентів).
УХВАЛИЛИ:
2.1. інформацію взяти до відома;
2.2. роботу кураторів учбових груп у гуртожитках № 1, 2, 3, 5, 6, 7 вважати задовільною.
3. СЛУХАЛИ: Романову О.К. про річний звіт науково-педагогічного працівника ОНПУ за 20172018 н.р., про визначення відповідно до пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов рівня
наукової та професійної активності науково-педагогічних (наукових) працівників та перелік
запитань електронної версії річного звіту науково-педагогічного працівника ОНПУ за 2017-2018
н.р.
УХВАЛИЛИ: кожному викладачеві надати річний звіт науково-педагогічного працівника ОНПУ
за 2017-2018 н.р. в зазначений термін.
(відп. всі викладачі кафедри.)
Голова

О.К. Романова
(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Секретар

О.В. Іванова

ПРОТОКОЛ № 10
засідання кафедри української та російської мов від 24.05.18р.

Голова:

Романова О.К.

Секретар:

Іванова О.В.
ПРИСУТНІ: зав. каф. доц. Романова О.К.,
ст. викл. Курова Г.І., ст. викл. Печкурова Л.В.,
Лішневська Т.В., Семенюк Л.М., Іванова О.В.,
Колікова Т.Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про виконання методичної роботи за 2017-2018 навч. р.
(доп. заст. зав. каф., ст. викл. Курова Г.І.)
2. Про виконання плану культурно-виховної роботи кафедри за II-й семестр 2017-2018
навч.р.
(доп. ст.викл. Колікова Т.Г.)
1. СЛУХАЛИ: Курову Г.І. про виконання методичної роботи викладачами кафедри у 2017-2018
навч.р. (доповідь додається).
ВИСТУПИЛИ: Романова О.К., Колікова Т.Г. про виконання методичної роботи викладачами
кафедри у 2017-2018 навч.р.
УХВАЛИЛИ: Вважати методичну роботу, яку виконали викладачі кафедри у 2017-2018 навч.
р., задовільною.
2. СЛУХАЛИ: Колікову Т.Г. про результати культурно-виховної роботи кафедри у 2017-2018
навч.р. і рекомендації на 2018-2019 навч.р. ( доповідь додається).
УХВАЛИЛИ: вважати культурно-виховну роботу кафедри за II семестр 2017-2018 навч. р.
задовільною.

Голова

О.К. Романова
(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Секретар

О.В. Іванова

