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Розділ 1.
Коротка довідка про інститут

Інститут підготовки іноземних громадян ОНПУ здійснює
мовну підготовку іноземних громадян для вступу та
подальшого навчання у вузах України.
Основними напрямками діяльності інституту є:









удосконалення якості навчання іноземних студентів;
розробка навчальних програм і забезпечення навчального процесу відповідно до контингенту
іноземних студентів і строків їхнього навчання;
розробка й удосконалення учбово-методичного забезпечення (навчальні програми, підручники,
навчальні посібники, словники, наочні приладдя та ін.);
удосконалення педагогічної майстерності, науково-теоретичного й науково-практичного рівня
викладачів;
соціально-культурна й культурно-виховна робота з іноземними студентами з метою
якнайшвидшої адаптації їх до іншомовного соціально-культурного середовища в умовах
української дійсності;
забезпечення матеріально-технічної бази підготовчого факультету.

Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович

Розділ 1. Основні напрямки 3
наукової діяльності




Інноваційні технології в системі
навчання іноземних громадян, як
ефективний засіб оптимізації
навчально-виховного процесу;
Формування інформаційного
освітнього середовища для
забезпечення мовної підготовки
іноземних учнів.

Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович

Розділ 1. Науково- 4
педагогічні кадри
Станом на 01.09.2017р.:

Професорів – 1;
 Доцентів – 6;
 Старших викладачів – 16;
 Асистентів – 0.


Інші штатні одиниці оформлюються впродовж 1-го семестру за
строковим трудовим договором з термінами дії менш ніж 10 місяців.
Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович

Розділ 1. Постійно діючий
науковий семінар












З 2015-2016 навчального року діє
міжкафедральний науково-методичний семінар в
межах чинної НДР

«Формування інформаційного освітнього
середовища для забезпечення мовної підготовки
іноземних учнів»
Термін виконання теми:
Початок – 1 січня 2015 року.
Кінець – 31 грудня 2017 року.
Керівник семінару – доц. Савєльєв А.О.

Періодичність – 1 раз на 2 місяці.

Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович
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Розділ 2. Інститут в базі
Google Академія
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Розділ 2. Інститут в базі
Google Академія
На кінець 2016 р.

на кінець 2017р.
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Розділ 2. Кафедри ІПІГ
в базі Google Академія
Кафедра ЕН

Кафедра ЛД

Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович

Кафедра УРМ
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Розділ 2. Викладачі, що мають публікації, що
містяться в журналах, згідно переліку ВАК
№
п/п

ПІП

Кафедра

Посада

Дата останньої
публікації

1.

Савєльєв А.О.

ПН

Директор ІПІГ

2016

2.

Булгар В.В.

ПН

Зав. каф.

2016

3.

Панкратов К.М.

ПН

Доцент

2015

4.

Прісовська Г.Є.

ЛД

Зав. каф.

2014

5.

Матвєєва Н.М.

ЛД

Ст. виклад.

2015

6.

Гуськова О.Д.

ЛД

Труд. Угода

2015

7.

Марічереда Л.С.

ЛД

Труд. угода

2015

8.

Чумакова О.А.

ЛД

Ст. виклад.

2012

9.

Мілютіна О.М.

ЛД

Ст. виклад

2012

10.

Романова О.К.

УРМ

Зав. каф.

2016

Інші викладачі інституту не мають публікацій в журналах згідно
переліку ВАК з 2015 року
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Розділ 3. Наукове співробітництво
із закордонними організаціями
Країна партнер

Установа
партнер

Тема
співробітництва

Документ в
рамках якого
здійснюється
співробітництво,
терміни дії

Практичні
результати від
співробітництва

Іспанія

Університет
країни Басків
(м. Більбао)

Лінгвокультур
ологічні
аспекти
навчання
іноземними
мовами.
Проведення
мовної
практики.

Договір про
співробітництво між
УСБ та ОНПУ, 2014.
Спеціальна угода
між УСБ та ОНПУ
що передбачає
обмін студентами,
аспірантами та
викладачами для
адміністративного та
культурного
розвитку обох
університетів, 2015

Співробітництво
в розробці
навчальних
посібників.
Спільна
організація
роботи літньої
мовної школ

На цей час від ІПІГ у співпраці задіяна кафедри УРМ та ЛД.

Розділ 4. Позабюджетна
міжкафедральна науково-дослідна
робота


Формування інформаційного
освітнього середовища для
забезпечення мовної підготовки
іноземних учнів

Термін виконання.
Початок – 1 січня 2015 року.
Кінець – 31 грудня 2017 року.


Науковий керівник.
канд. техн. наук, доц. Савєльєв А.О.


Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович
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Розділ 5. Комерціалізація
науково-технічних розробок

Інститут підготовки іноземних громадян здійснює свою діяльність
на госпрозрахункових засадах та не має державного фінансування.
У зв'язку із цим всі наукові розробки інституту мають прикладний
характер та мають за мету активно впроваджуватись
безпосередньо в навчальних процес, який здійснюється на
контрактних умовах.
Це стає запорукою успішної комерціалізації всієї діяльності
інституту, забезпечує стабільне функціонування підрозділу та
достатню рентабельність в межах університету, і, як наслідок,
забезпечує достатній рівень конкурентноспроможності в сучасних
умовах.
Показники комерціалізації підрозділу відображуються в щорічному
звіті ректора університету за підсумками року.
Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович

Розділ 6. Інноваційність
діяльності інституту
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Інститут підготовки іноземних громадян займає
передові позиції серед підрозділів довузівської
підготовки серед вишів України у впровадження
сучасних інноваційних методик та технологій з
мовної підготовки іноземних громадян.
Запорукою високих досягнень у мовній підготовці
іноземних громадян є впровадження комунікативних
методів навчання, компетентностного підходу в
організації навчального процесу та сучасних
інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович
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Розділ 6. Результати виконання
позабюджетної НДР








Формування структури інформаційного освітнього
середовища;
Аналіз методичних матеріалів, щодо можливості
використання в електронній складовій ІОС;
Створення типових зразків представлення
навчальної інформації, контролю та оцінювання
знань студентів;
Створення пілотних програмних та WEB-продуктів
придатних до практичного використання у
навчальному процесі мовної підготовки.

Директор інституту Савєльєв Андрій Олександрович
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Розділ 6. Результати виконання
позабюджетної НДР


Структура ИОС станом на 2017 р. була презентована на засіданні ректорату у
лютому 2016 року. Ознайомитись з презентацією можливо за адресою:
http://fspi.opu.ua/upload/files/fspi/EIOS.pdf

Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович
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Розділ 8. Видавнича діяльність:
Категорія
Опубліковано монографій
Опубліковано підручників, навчальних
посібників
Кількість публікацій (статей), усього одиниць

КЛД
2016
2017
5
4

КПН
2016
-

2017
-

КУРМ
2016
2017
3
4

ІПІГ
2016
2017
8

8

15

12

5

3

17

8

37

23

1

-

-

-

-

-

1

-

в тому числі: - у міжнародних
науково метричних базах даних
(SCOPUS/WoS)

-

-

-

-

1

1

1

1

Кількість цитувань у виданнях, що
входять до науково метричних базах
даних (SCOPUS/WoS)

-

-

-

-

2

1

2

1

Взято участь у наукових заходах
(семінарах, конференціях,
симпозіумах), усього

7

4

3

2

12

7

22

13

з них:

2

1

2

-

5

-

9

1

- всеукраїнських
- міжнародних

5

3

1

2

7

6

12

11

з них: статей у зарубіжних виданнях

Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович
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Розділ 8.
Публікації співробітників інституту
Крім того, викладачі кафедр приймають участь у наукових
дослідження поза тематикою НДР.
Результати досліджень публікуються у відповідних виданнях та
захищені охоронними документами:
Кафедра Лінгводидактики http://fspi.opu.ua/chairs/ld/science/publications
Кафедра Природознавчих наук http://fspi.opu.ua/chairs/ns/science/publications
Кафедра Української та російської мов http://fspi.opu.ua/chairs/ursl/science/publications

Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович

Інші питання з наукової
діяльності
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В Інституті підготовки іноземних
громадян відсутні аспіранти та
докторанти, та не проводиться
науково-дослідна робота із
студентами у зв’язку із специфікою
основної діяльності Інституту.

Директор ІПІГ Савєльєв Андрій Олександрович

