Звіт
про роботу науково-методичного семінару кафедри мовної підготовки 1
Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
Основною метою роботи науково-методичного семінару є підвищення
професійної компетенції та компетентності викладачів кафедри мовної
підготовки 1 шляхом знайомства з сучасними досягненнями як у сфері
методики викладання іноземних мов, так і у сфері суміжних дисциплін, які
досліджують навчальний процес у вищій школі України та країнах студентів,
що навчаються на кафедрі.
Протягом першого семестру 2018 – 2019 навчального року було
проведено чотири засідання науково-методичного семінару.
23 жовтня 2018 року було проведено семінар за тематикою: «Сучасні
напрями розвитку світової літератури». Було заслухано доповідь кандидата
філологічних наук Тітаренко Олени Олексіївни «Література сучасного
постмодернізму:загальна характеристика, найвідоміші імена». Доповідь
супроводжувалась презентацією, в якій було представлено як теоретичні
спостереження щодо постмодернізму, так і ілюстративний матеріал,
представлений уривками з прози та поезії. У обговоренні брали участь
6викладачів. Усього було присутніх 19 осіб.
5 грудня 2018 рокубуло проведено семінар за тематикою: «Наукові надбання
молодих вчених кафедри». Було заслухано доповіді:
1. Викладача Качинського О.С. «Про роботу над дисертаційним
дослідженням «Соціально-культурна адаптація іноземних студентів
медичних спеціальностей у процесі дистанційного навчання».
2. Викладача

Гладкової

М.В.

«Про

роботу

над

дисертаційним

дослідженням «Часопросторові моделі в химерній прозі В. Дрозда
1970-1980 років».

3. Викладача

Макарадзе

Х.З.

«Про

роботу

над

дисертаційним

дослідженням «Ідеологічний дискурс романів Івана Багряного «Сад
Гетсиманський» та «Тигролови» (літературні твори та їх кіноверсії)».
4. Викладача Пономарьової А.А. «Про роботу над дисертаційним
дослідженням

«Морально-волевое

самовоспитание

иностранных

студентов в украинском классическом университете».
Доповіді мали практичне значення для роботи викладачів кафедри, отже
обговорювались із зацікавленістю. Було поставлено низку практичних
питань. У обговоренні взяли участь 7 викладачів.Усього було присутніх
24 особи.
29 січня 2019 року проведено розширене засідання семінару з участю
викладачів кафедри мовної підготовки 2 на чолі із зав. кафедрою, доцентом
Валіт О.С. та викладачами вищих освітніх закладів Харкова, де навчаються
іноземні студенти. Тема семінару: «Шляхи соціологізації іноземних
студентів у вищих навчальних закладах Харкова». Семінар складався з
доповіді та презентації монографії.
Доповідач: Білик О.М., доктор пед. наук., доцент кафедри соціальної
педагогіки Харківської державної академії культури. Тема доповіді:
«Проблеми соціологізації іноземних студентів у вищих навчальних закладах
Харкова». Презентація монографії «Соціологізація іноземних студентів у
освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу України».
Доповідь та презентація викликали зацікавленість слухачів семінару, у
обговоренні прийняли участь 5 викладачів. Усього було присутніх 42 особи.
21 березня 2019 року проведено семінар за тематикою: «Про пошуки
сучасних шляхів підвищення ефективності навчання іноземних студентів».
Було заслухано доповіді:
1. «Эмпатия как вид аффективно-оценочной коммуникации». Доповідач:
старший викладач Косьміна В.Ю.
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вирішення,отже обговорення мало дискусійний характер.
2. «Впровадження в навчальний процес дистанційних курсів».
Доповідач : викладач Качинський О.С.
Доповідь узагальнювала роботу кафедри у означеному напрямку й
пропонувала нові шляхи впровадження та створення дистанційних курсів.
Доповідь супроводжувалась презентацією, яка носила ілюстративний
характер. Обговорення проходило зацікавлено. Виступило 5 осіб. Усього
було присутніх 19 осіб.
Звіт про роботу науково-методичного семінару було заслухано й
затверджено на засіданні кафедри мовної підготовки 1 (Протокол № 10 від
28.03.2019 р.). Роботу семінару оцінено як задовільну.
Керівник науково-методичного семінару кафедри мовної підготовки 1
канд. філол. наук. доцент Куплевацька Л.О.
слухачів. Усього було присутніх 24 особи.
7 лютого 2017 року засідання науково-практичного семінару було
присвячене проблемам функціонування сучасної української мови. З
доповіддю

виступила

кандидат

філологічних

наук

доцент

кафедри

української мови Калашник Юлія Іванівна. Доповідач запропонувала
слухачам, крім доповіді, практичні завдання, пов'язані з типовими
помилками слововживання у науковому та мовленнєвому стилях мовлення.

Керівник науково-методичного семінару,
доц. Л.О.Куплевацька

