ПЛАН
роботи методичної ради факультету іноземних мов
на 2015-2016 навчальний рік
№
п/п
1.

Зміст роботи

Відповідальний та
члени комісії

1. Звіт про роботу методради за 2014-2015
навчальний рік

Беженар І.В.

2. Затвердження плану роботи методради на
2015-2016 навчальний рік

Беженар І.В.

Термін
проведення
серпень

3. Затвердження навчальних програм з
дисциплін, що викладаються на кафедрах Микитюк І.М.
факультету на 2015-2016 навчальний рік
4. Затвердження складу методради на 2015- Беженар І.В.
2016 навчальний рік
2.

1. Реструктуризація та напрями діяльності
методради
2. Напрями діяльності методичних комісій
кафедр
3. Організація методичної роботи з молодими
викладачами (зі стажем до 3-х років) на
кафедрах факультету
4. Аналіз розподілу навантаження на факультеті на 2015-2016 н.р.

3.

Беженар І.В.
голови методкомісій кафедр
Шиба А.В.
голови методкомісій кафедр

1. Хід та наслідки педпрактики студентів 4 Грижак Л.М.
курсу.
2. Стан викладання (основної/другої/ третьої)
іноземної мови (форми аудиторної роботи та
контролю, методи активізації лексикограматичних і мовленнєвих умінь, проблеми,
індивідуалізація навчання) та методичної
роботи на кафедрі германського, загального і
порівняльного мовознавства (графіки
проведення відкритих занять, забезпечення
програмами, навчально-метод. літературою,
організація методичної роботи з молодими
викладачами, результати анкетування)

жовтень

грудень

Черська Ж.Б.
Лабінська Б.І.
Шенько М.М.

Беженар І.В.
3. Вимоги до навчальних посібників, що Лабінська Б.І.
укладаються викладачами кафедр фак-ту
4. Підготовка та рекомендації до друку на- Агапій А. П.
вчально-методичної літератури на кафедрах
факультету іноземних мов.
4.

1. Обговорення результатів зимової сесії

Тоненчук Т.В.

лютий

5.

2. Стан підготовки робочих програм з курсів,
що читаються у весняному семестрі

Микитюк І.М.
Беженар І.В.

3. Засоби діагностики рівня сформованості
знань і умінь з іноземної мови, форми
контролю та критерії оцінювання
підсумкових контрольних робіт

Шиба А.В.
Руснак Д.А.
Косенко Г.В.
Агапій А. П.

4. Організація самостійної науково-дослідної
роботи студентів: етапи планування, форми
звітності; уніфікація критеріїв оцінювання
курсових, дипломних та магістерських робіт
на випускаючих кафедрах

Якубовська Н.О.
Шкварчук С.С.
Грижак Л.М.

1. Хід та наслідки педпрактики студентів 5
курсу

Грижак Л.М.

2. Аналіз результативності навчального
процесу у світлі змін, обумовлених
впровадженням положень нового закону
Міністерства освіти і науки України
3. Стан викладання фахової іноземної мови
(методи активізації лексико-граматичних і
мовленнєвих умінь, форми аудиторної роботи
та контролю, проблеми, індивідуалізація
навчання) та методичної роботи на кафедрі
іноземних мов для гуманітарних факультетів
(графіки проведення відкритих занять,
забезпечення програмами, навчально-метод.
літературою, організація методичної роботи з
молодими виклад-ми, результати
анкетування)

Львова Н.Л.
Якубовська Н.О.
Семен Г.Я.
Євчук А.М.
Баланюк С.В.
Бортник С.Б.
Смирнова М.Р.
Руснак Д.А.

квітень

