
План роботи постійної комісії Вченої ради  

з розвитку іншомовної освіти  

на 2022-2023 н.р. 

Назва заходу 
Місяць 

проведення 

Відповідальний 

(ні) 

ПІБ та кафедра 

або 

структурний 

підрозділ 

Місце 

проведення 
Цільова аудиторія 

Заняття з іноземних 

мов для підготовки 

до складання ЄВІ (як 

вибіркова 

дисципліна) 

Упродовж 

року 

Завідувачі 

кафедр 

іншомовної 

підготовки 

Навчальні 

аудиторії (за 

можливості), 

засоби 

відеоконференц-

зв’язку 

Здобувачі вищої 

освіти денної і 

заочної форм 

навчання 

Курси болгарської 

мови (та інших мов) 

для викладачів в 

рамках підвищення 

кваліфікації 

Упродовж 

року 

Директор Центру 

болгаристики 

С.І. Пачев 

Навчальні 

аудиторії (за 

можливості), 

онлайн платформи 

Усі зацікавлені 

Факультативні курси 

болгарської мови для 

студентів-філологів 

та студентів 

нефілологічних 

спеціальностей 

Упродовж 

року 

Директор Центру 

болгаристики 

С.І. Пачев 

Навчальні 

аудиторії (за 

можливості), 

онлайн платформи 

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 «Лінгвістичні 

студії» 

Упродовж 

року 

(останній 

четвер 

кожного 

місяця) 

Баранцова І.О 

Кафедра методики 

викладання 

германських мов 

Здобувачі вищої 

освіти 

Науково-методичні 

заходи в рамках 

роботи Науково-

методичного центру 

«Lingua» 

Упродовж 

року 
Маслова А.В. 

Кафедра методики 

викладання 

германських мов 

Здобувачі вищої 

освіти, мовних і 

немовних 

спеціальностей, 

старшокласники, 



вчителі іноземних 

мов 

Майстер-клас з 

використання 

інноваційних 

технологій в 

освітньому процесі 

Жовтень 

Матюха Г.В., 

Вчителька ЗОШ 

Кожаєва А.С. 

Онлайн 

платформи 

Вчителі 

Запорізької та 

інших областей 

України 

Конкурс на кращого 

знавця англійської 

мови в школах міста, 

району, області 

Жовтень-

листопад, 

лютий 

Завідувачі 

кафедр 

іншомовної 

підготовки 

Школи м. 

Мелітополя, 

Мелітопольського 

району, 

Запорізької 

області 

Учні шкіл 

Особливості 

складання ЄВІ з 

Англійської мови - 

2023 до магістратури 

Жовтень-

листопад 

Гончарова О.А. 

Маслова А.В. 

Онлайн 

платформи 

Здобувачі вищої 

освіти (4 курс) 

Індивідуальні 

консультації з 

викладачами кафедр 

іншомовної 

підготовки щодо 

специфіки складання 

ЄВІ у 2023 році 

Протягом 

року 

Надольська Ю.А., 

в.о. завідувача 

кафедри  

методики 

викладання 

германських мов, 

Камишова Т.В. 

в.о. завідувач 

кафедри 

германської 

філології 

Навчальні 

аудиторії/онлайн 

платформи 

Здобувачі вищої 

освіти (4 курс) 

Моніторинг якості 

підготовки 

випускників 

бакалаврів до 

складання ЄВІ 

(аналіз результатів 

навчання – 

дисципліна «Лексика 

та граматика 

сучасної іноземної 

мови» 

I  та II 

періодичні 

контролі 

Члени комісії 

Вченої ради з 

розвитку 

іншомовної освіти 

Навчальні 

аудиторії/онлайн 

платформи 

Здобувачі вищої 

освіти (4 курс) 

Онлайн-зустріч зі 

студентами, які 

мають досвід 

навчання за 

міжнародними 

програмами 

Січень 
Маслова А.В. 

Яковенко А.С. 

Онлайн 

платформи 

Здобувачі вищої 

освіти, мовних і 

немовних 

спеціальностей, 

відділ 

міжнародних 

зв’язків  

Семінар «Розвиток 

універсальних 

навичок викладача 

Січень  

Коноваленко 

Т.В., аспірантка 

Бондар Н. 

Кафедра методики 

викладання 

германських мов 

Викладачі кафедр 

іншомовної 

підготовки, вчителі 



для ефективної 

професійної 

діяльності в 

критичних умовах»  

іноземних мов 

шкіл міста та 

району 

Вебінар з англійської 

мови для викладачів 
Січень 

Викладачі 

кафедр 

іншомовної 

підготовки 

Zoom, Skype 

Викладачі кафедр 

іншомовної 

підготовки 

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 

Майстерня педагога 

НУШ 

Лютий-

Березень 

Викладачі 

кафедр 

філологічного 

факультету 

Онлайн 

платформи 

Здобувачі вищої 

освіти, викладачі 

інших факультетів, 

вчителі та учні 

шкіл  

м. Мелітополь та 

Мелітопольського 

району 

Науково-методичний 

семінар з навчання 

написання наукових 

робіт англійською 

мовою 

Березень 
Маслова А.В., 

Гончарова О.А. 

Онлайн 

платформи 

Здобувачі вищої 

освіти 

Онлайн тренінг 

«Фідбек як 

ефективний засіб 

контролю на уроках 

англійської мови» 

Квітень 
Маслова А.В., 

Гончарова О.А. 

Онлайн 

платформи 

Вчителі шкіл  

м. Мелітополь та 

Мелітопольського 

району 

Тиждень англійської 

мови 
Квітень  

Надольська Ю.А., 

в.о. завідувача 

кафедри  

методики 

викладання 

германських мов 

Камишова Т.В. 

в.о. завідувача 

кафедри 

германської 

філології 

Філологічний 

факультет, Zoom, 

Skype 

Здобувачі вищої 

освіти, викладачі 

інших факультетів, 

вчителі та учні 

шкіл  

м. Мелітополь та 

Мелітопольського 

району 

Вебінар з написання 

анотації англійською 

мовою до 

магістерської роботи 

Травень 
Маслова А.В., 

Гончарова О.А. 

Навчальні 

аудиторії/онлайн 

формат 

Здобувачі вищої 

освіти (освітній 

рівень другий 

магістерський) 

Захист дипломних 

робіт іноземними 

Під час 

державної 

Наукові 

керівники, 

Навчальні 

аудиторії/онлайн 

Здобувачі вищої 

освіти денної і 



мовами атестації здобувачі вищої 

освіти 

формат заочної форм 

навчання 

 


