
Графік засідань Кафедри іноземних мов на 2 семестр 2019-2020 н.р. 

№ 

п/п 

 

Основні питання 

Строк 

проведення Відмітка про 

виконання  

1. 1. Звіт про роботу в першому семестрі 2019-2020 н.р. Звіти викладачів 

про навчальну, наукову, методичну та інші види робіт. Фактичне 

виконання плану педнавантаження за І семестр 2019-2020 н.р.  

2. Підсумки проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

3. Затвердження плану роботи кафедри у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. 

4. Затвердження плану видання навчально-методичної літератури 

кафедри іноземних мов на 2020 р.  

5. Стан готовності дистанційних курсів навчальних дисциплін кафедри 

іноземних мов.  

6. Заходи з профорієнтаційної роботи кафедри щодо організації набору 

студентів у 2020 р. Укладання профорганізаційного портфоліо. 

7. Про організацію проведення курсів вивчення іноземних мов для 

науково-педагогічних працівників, студентів ЛТЕУ та для вступників на 

другий (магістерський) рівень. 

8. Різне. 

21 січня 2020  

2. 1.Про організацію та проведення наукової конференції професорсько-

викладацького складу кафедри та аспірантів ЛТЕУ за підсумками 

наукової діяльності у 2019 році.  

2. Участь студентів у Міжвузівській студентській науково-практичній 

конференції та другому етапі Всеукраїнського конкурсу на краще знання 

іноземної мови (англійської). 

3. Затвердження індивідуальних даних результатів діяльності викладачів 

кафедри іноземних мов згідно з Положенням про рейтингове оцінювання 

діяльності професорсько-викладацького складу ЛТЕУ. 

4. Про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації 

набору у 2020 році 

5. Різне. 

5 березня 2020  

3. 1. Про проведення щорічної наукової конференції професорсько-

викладацького складу кафедри іноземних мов за підсумками наукової 

діяльності у 2019 році.  

2. Про акредитацію спеціальностей ЛТЕУ та стан оновленого КНМЗНД 

“Іноземна мова”, “Друга іноземна мова”, “Ділова іноземна мова”, 

“Українська мова (за професійним спрямуванням)” та “Практична 

стилістика”. 

3. Про міжнародну діяльність університету (за результатами розгляду 

питання на Вченій раді університету). 

4. Різне. 

9 квітня 2020  

4. 1. Про результати проведення щорічної наукової конференції 

професорсько-викладацького складу кафедри та аспірантів ЛТЕУ за 

підсумками наукової діяльності 2019 року. 

2. Про підготовку та проведення весняної заліково-екзаменаційної сесії 

студентів денної та заочної форм навчання у 2019-2020 н.р. 

Затвердження екзаменаційної документації. 

3. Обговорення відкритих занять на кафедрі, вдосконалення шляхів 

професійної діяльності викладачів. 

4. Про використання студентами університету фонду електронної 

бібліотеки кафедри та їх активність у використанні дистанційних курсів 

навчальних дисциплін. 

5. Різне. 

7 травня 2020  

5. 1. Обговорення та затвердження звіту роботи кафедри та Центру 

сучасних європейських мов за 2019-2020 н.р. 

2. Затвердження виконання педнавантаження за 2019-2020 н.р.  

3. Обговорення та затвердження виконання індивідуальних планів 

роботи викладачів кафедри та стан заповнення дійсних форм документів 

діяльності кафедри іноземних мов за 2019-2020 н.р 

30 червня 2020 

 

 

 

 

 

 



4. Перегляд та затвердження навчальних та робочих програм дисциплін, 

які читатимуться на кафедрі іноземних мов у 2020-2021 н.р. 

5. Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. 

6. Обговорення та затвердження плану роботи кафедри та проекту 

педагогічного навантаження на 2020-2021 н.р. 

7. Різне. 

 

 

 

 

Зав. кафедри іноземних мов                доц. Н. В. Ковалик 

Декан факультету  

МЕВ та ІТ                  доц. Ю. В. Полякова 



 


