
Звіт  кафедри англійської мови Факультету права і міжнародних відносин 

За 2016-2017 н.р. 

 

Кафедра англійської мови є важливою і органічною ланкою факультету права 

і міжнародних відносин і з урахуванням цього плануються і виконуються 

завдання, види роботи і заходи на навчальний рік і на подальшу перспективу.  

 

В навчально-методичній роботі:  

1. Було затверджено та перезатверджено 54  РНП. 

2. Підготовлено і затверджено комплекти екзаменаційних матеріалів за 

новою формою. 

3. Забезпечено ефективне проходження студентами факультету 

перекладацької практики. 

4.  Члени кафедри брали активну участь в методичному семінарі в вересні 

2016 «Фестиваль методик» (Кушевська Н.М., Заверуха Ю.Г., Книшевицька 

Л.В. ) 

5. Було підготовлено і представлено методичні засади роботи Центру 

перекладу, який розпочав роботу з нового навчального року (Павлова Г.В.)   

6. 13 осіб від кафедри було залучено до роботи літньої екзаменаційної комісії 

в магістратуру. Роботу комісії було організовано на належному рівні.  

 

В науковій та організаційно-виховній роботі:  

 

7. Організовано і проведено V-й науково-методичний семінар «Формування 

середовища навчання англійської мови у ВНЗ» (за участі викладачів НПУ імені 

М. Драгоманова, Інституту кримінально-виконавчої служби, Національної 

академії внутрішніх справ). Опубліковано збірник матеріалів (Ольшанський 

Д.В., Кнодель Л.В.).  



8. На кафедрі упродовж звітного періоду працювали аспіранти (Бондар О.Ю., 

Гродський І.Я., Тугай О.Ю., Павленко Н.О.), одна з яких успішно пройшла 

захист кандидатської дисертації опублікувала статтю в журналі, що входить 

до науково-метричної бази Скопус  (Павленко Н.О.). 

9. Кафедра проводила 1-й тур студентської олімпіади для студентів немовних 

спеціальностей, у тому числі студентів факультету права  і міжнародних 

відносин (1 студент факультету серед призерів) (Ольшанский Д.В., Громова 

Н.М.) 

10. Організовано роботу наукового гуртка для студентів нашого факультету 

(Громова Н.М.). 

11.  Члени кафедри у звітному році підвищували свою кваліфікацію. Чергове 

стажування пройшли Ольшанський Д.В., Павлюк Р.О., триває стажування 

доцента Шкарбан І.В.  

12.  Щомісячно проводились цікаві і плідні заходи для студентів: 

 

-  конкурс для студентів нашого факультету на кращий переклад, в якому 

брало участь 3 команди від факультету (Павлова Г.В.),  

-  захід в рамках Грінченківської декади провели викладачі нашої кафедри 

Павлова Г.В. і Коромисел М.В.,  

-  зустріч студентів з директором індійської освітньої фундації і коледжу 

містером Пателом (організувала доцент Солдатова Л.П.).  

-  низка заходів зі студентами провела викладач Кушевська Н.М..  

12. Було організовано роботу курсів з англійської мови для викладачів 

(Коромисел М.В.).  

13.  Кафедра організувала і провела курси англійської мови для вступників в 

магістратуру в контексті надання платних послуг університетом (викладачі 

Михайлик О.П. та Павлова Г.В. ).  

14. Викладачі кафедри виконували перекладацьку роботу для сайту 

факультету та НМЦ університету (Громова Н.М., Павлова Г.В., Книшевицька 

Л.В.)  

 


