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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Обговорення результатів перевірки науково-методичного рівня
відкритого практичного заняття з дисципліни «Іноземна мова за професійним
спрямуванням», яке провела завідувач кафедри іноземних мов Єлісеєнко Анна
Павлівна на тему: «Famous scientists in Veterinary medicine» (текст рецензії
додається).
СЛУХАЛИ: 1. Рецензію голови комісії – завідувача кафедри хімії та біохімії
ім. проф. О.В. Чечоткіна, доктора біолог. наук Г.Ф. Жегунова за результатами
перевірки навчально-методичної роботи Єлісеєнко А.П. у зв’язку з поданням
документів щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних мов.
ВИСТУПИЛИ: Г.Ф. Жегунов, який зазначив, що згідно з розпорядженням
декана факультету ветеринарної медицини було створено комісію для перевірки
навчально-методичної роботи Єлісеєнко А.П. у зв’язку з поданням нею документів
щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних мов.
Комісія працювала у складі: голова комісії - завідувач кафедри хімії та біохімії
ім. проф. О.В. Чечоткіна, доктор біолог. наук Г.Ф. Жегунов; члени комісії завідувач кафедри філософії та суспільних наук, канд. істор. наук Т.М. Приходько,
доцент кафедри ветеринарної репродуктології О.Б. Сєгодін.
Г.Ф. Жегунов відмітив, що практичне заняття на тему «Famous scientists in
Veterinary medicine» («Відомі вчені ветеринарної медицини») повністю відповідає
робочій програмі і календарно-тематичному плану дисципліни. Матеріал викладено
англійською мовою з перекладом на українську мову. Заняття проведено на
високому науково-методичному рівні. Змістовна частина заняття присвячена
основним поняттям ветеринарної медицини, викладено цікаву інформації щодо
вчених, які зробили значний вклад у вивчення хвороб тварин. Єлісеєнко А.П. має
високу культуру мови, контакт з аудиторією на високому рівні, володіє матеріалом,

вільно його викладає. За результатами оцінки практичного заняття комісія оцінила
підсумковою оцінкою «відмінно».
Приходько Т.М. зазначила, що викладення матеріалу було логічним і
послідовним, чітким і систематизованим. Матеріал було подано на високому
академічному рівні. Заняття було насичено інформативним матеріалом, викликало
зацікавленість у студентів та присутніх викладачів.
Сєгодін О.Б. відзначив, що взаємозв’язок викладача та студентів під час
пояснення матеріалу був постійний, двосторонній. Зміст заняття розкрито у
повному обсязі. Заняття почалося вчасно. Інформація була детальною та
систематизованою, що важливо для майбутніх фахівців.
Карась А.В. зазначила високий рівень володіння іноземною мовою, уміння
зацікавити студентів новою інформацією, спонукати вживати нові слова та вирази
у висловлюванні англійською мовою.
Живолуп В.І. зауважила, що Єлісеєнко А.П. використовувала ефективні
педагогічні прийоми для поліпшення засвоєння матеріалу студентами. Відкрите
практичне заняття було проведено на високому навчально-методичному рівні.
Ухвалили:
1.
Проведене практичне заняття Єлісеєнко А.П. визнати таким, що
відповідає сучасним вимогам вищої школи. Прийняти до уваги звіт комісії, яка
перевірила стан навчально-методичної роботи завідувача кафедри іноземних мов
Єлісеєнко А.П. Просити вчену раду академії розглянути питання щодо присвоєння
Єлісеєнко А.П. вченого звання доцента по кафедрі іноземних мов.
Голосували:
«за» - одноголосно,
«проти» - немає,
«утримались» - немає.

Головуючий:

Л.М. Кібенко

Секретар:

К.О. Дегтярьова

