
План роботи постійної комісії Вченої ради з розвитку іншомовної освіти  

на 2021-2022 н.р. 

Назва заходу 
Місяць 

проведення 

Відповідальний 

(ні) 

ПІБ та кафедра 

або 

структурний 

підрозділ 

Місце 

проведення 
Цільова аудиторія 

Курси болгарської 

мови (та інших мов) 

для викладачів в 

рамках підвищення 

кваліфікації 

Упродовж 

року 

Директор Центру 

болгаристики 

С.І. Пачев 

Навчальні 

аудиторії 
Усі зацікавлені 

Факультативні курси 

болгарської мови для 

студентів-філологів 

та студентів 

нефілологічних 

спеціальностей 

Упродовж 

року 

Директор Центру 

болгаристики 

С.І. Пачев 

Навчальні 

аудиторії 
Усі зацікавлені 

Майстер-класи з 

англійської та 

німецької мов для 

вчителів іноземних 

мов в рамках 

методичних 

семінарів кафедр 

іншомовної 

підготовки 

Упродовж 

року 

Завідувачі 

кафедр 

іншомовної 

підготовки 

Навчальні 

аудиторії/ 

віртуальні 

платформи та 

засоби 

відеоконференц-

зв’язку 

Вчителі 

Запорізької та 

інших областей 

України 

Засідання наукового 

гуртка “Англійська 

мова та сучасне 

суспільство” 

Упродовж 

року 

(останній 

четвер 

кожного 

місяця) 

Маслова А.В. 
Кафедра 

іноземних мов 

Здобувачі вищої 

освіти 

Воркшоп 

«Інноваційні 

методики у навчанні 

англійської мови як 

засіб мотивації 

здобувачів вищої 

освіти»  

Серпень Н.Є. Мілько  Ауд. 160 

Викладачі кафедр 

іншомовної 

підготовки 

Науковий семінар 

«Мотивація 

студентів під час 

навчання англійської 

мови та вплив 

інтернет-ресурсів на 

Вересень Є.М. Музя  
Кафедра 

іноземних мов 

Здобувачі вищої 

освіти 



її підвищення» 

Науковий семінар 

«Основи академічної 

доброчесності при 

написанні 

учнівських наукових 

робіт МАН»  

Вересень І.Ю. Жигоренко  Ауд. 160 
Вчителі міста 

Мелітополя 

Організаційно-

консультативний 

семінар «Розвиток 

іншомовної 

компетентності 

викладачів і 

студентів в умовах 

сучасного освітнього 

середовища» 

Жовтень 

Голова постійної 

комісії Вченої 

ради з розвитку 

іншомовної освіти 

Т.В. Коноваленко 

Філологічний 

факультет 

Завідувачі, 

викладачі кафедр 

іншомовної 

підготовки 

Віртуальна подорож 

"Holidays in English 

speaking countries" 

Жовтень Т.Ю. Гурова 
Філологічний 

факультет 

Студенти мовних і 

немовних 

спеціальностей, 

старшокласники 

Науковий семінар 

 «Інноваційні 

технології навчання 

англійської мови» 

Листопад О.А. Гончарова 
Кафедра 

іноземних мов 

Вчителі шкіл міста 

Мелітополя 

Воркшоп 

"Використання 

когнітивного підходу 

на уроках 

англійської мови" 

Листопад С.Ю. Гуров Аудиторія 166 

Вчителі шкіл міста 

Мелітополя і 

Мелітопольського 

району 

Інтеркультурні 

семінари 

Листопад, 

лютий  

Голова Центру 

вивчення 

іноземних мов 

Т.В. Насалевич 

 

Музеї міста, 

навчальні 

аудиторії, засоби 

відеоконференц-

зв’язку 

Здобувачі вищої 

освіти І-ІІІ курсів, 

національні 

товариства 

Засідання 

англійського 

дискусійного клубу 

Жовтень, 

травень 

Голова Центру 

вивчення 

іноземних мов 

Т.В. Насалевич 

 

165 ауд. 

Здобувачі вищої 

освіти денної і 

заочної форм 

навчання, 

запрошені гості 

Майстер-клас від 

філолога, 

письменника, 

перекладача, 

музиканта Євгена 

Ліра 

Жовтень Н.Ю.Байтерякова  165 ауд. 
Здобувачі першого 

та другого курсів 

Конкурс на кращого 

знавця англійської 

мови в школах міста, 

району, області 

Жовтень-

листопад, 

лютий 

Завідувачі 

кафедр 

іншомовної 

підготовки 

Школи м. 

Мелітополя, 

Мелітопольського 

району, 

Учні шкіл 



Запорізької 

області 

Майстер-клас 

«Академічне письмо 

та написання 

анотацій 

англійською мовою»  

Грудень Т.В. Насалевич  Ауд. 165 
Студенти 

магістратури 

Факультативні 

заняття з іноземних 

мов для підготовки 

до складання ЄВІ 

Упродовж 

року 

Завідувачі 

кафедр 

іншомовної 

підготовки 

Навчальні 

аудиторії, засоби 

відеоконференц-

зв’язку 

Здобувачі вищої 

освіти денної і 

заочної форм 

навчання 

Перевірка готовності 

до складання ЄВІ 

для вступу до 

магістратури 

Наприкінці 

кожного 

семестру 

Експерти Центру 

вивчення 

іноземних мов 

Навчальні 

аудиторії, засоби 

відеоконференц-

зв’язку 

Здобувачі вищої 

освіти денної і 

заочної форм 

навчання 

Майстер-клас «Ігри 

та онлайн-

платформи на уроках 

англійської мови»  

Листопад Н.В. Денисенко  Ауд. 166 Вчителі шкіл  

Профорієнтаційні 

круглі столи для 

старшокласників 

«Роль іноземних мов 

у виборі майбутньої 

професії» 

Лютий 

Завідувачі 

кафедр 

іншомовної 

підготовки 

Школи м. 

Мелітополь, 

Мелітопольського

та інших районів 

Запорізької 

області 

Учні шкіл 

Науковий семінар 

 «Підвищення 

мотивації навчання 

студентів англійської 

мови засобами 

наукової роботи» 

Березень Л.О. Калужська 
Кафедра 

іноземних мов 
Викладачі 

Гра EXPLAIN 

&SHOW  
Березень Т.В. Рябуха  Ауд. 161 

Здобувачі 3-4 

курсів 

Тиждень англійської 

мови 
Квітень  

Завідувач кафедри 

германської 

філології Н.В. 

Денисенко, 

завідувач кафедри  

методики 

викладання 

германських мов 

С.Ю. Гуров 

Філологічний 

факультет, Zoom, 

Skype 

Здобувачі вищої 

освіти, викладачі 

інших факультетів, 

вчителі та учні 

шкіл  

м. Мелітополь та 

Мелітопольського 

району 

Науковий семінар 

 «Використання 

інноваційних методів 

та технологій 

викладання 

іноземних мов в ЗВО 

в контексті 

Квітень С.В. Подпльота 
Кафедра 

іноземних мов 

Вчителі шкіл  

м. Мелітополь та 

Мелітопольського 

району 



гуманістичної 

спрямованості 

навчального 

процесу» 

Складання пробного 

ЄВІ з іноземних мов 
Травень 

Голова Центру 

вивчення 

іноземних мов 

Т.В. Насалевич 

 

Комп’ютерні 

аудиторії 

Здобувачі вищої 

освіти 

Англомовна 

постанова театру 

«Маска» 

Травень-

червень 
І.О. Баранцова 

Актова зала 

філологічного 

факультету 

Здобувачі вищої 

освіти 

День Європи. 

Перспективи 

розвитку нашої 

країни. Дискусія з 

елементами 

презентації. 

30.05.2020 

Завідувач 

кафедри 

англійської мови 

Є.М. Музя 

Аудиторія 137 

Здобувачі вищої 

освіти денної і 

заочної форм 

навчання 

Майстер-клас “Show 

must go on” (в рамках 

мовної практики) 

Червень 
Керівники 

мовної практики 

Філологічний 

факультет 

Здобувачі вищої 

освіти 

Серія майстер-класів 

“The Best Practices in 

Teaching English as a 

Foreign Language” 

Червень 

Завідувачі кафедр 

англомовної 

підготовки 

161 ауд. 

Вчителі шкіл  

м. Мелітополь та 

Мелітопольського 

району 

Захист дипломних 

робіт іноземними 

мовами 

Під час 

державної 

атестації 

Наукові 

керівники, 

студенти 

Навчальні 

аудиторії 

Здобувачі вищої 

освіти денної і 

заочної форм 

навчання 

     

 


