
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з популяризації іноземних мов 

на 2020-2021 навчальний рік 

№ Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 Консультації з підготовки до ЄВІ жовтень, 

березень. 

травень 

Зінченко О.С. 

2 Проведення 1 етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з іноземних мов 

листопад Попель О.В., 

Добровольська 

Н.Л., 

Зінченко О.С. 

3 Тестування з 

визначенням рівня володіння 

англійською мовою  

листопад-

грудень 

Шепель М.Є., 

Яковлєва М.Л., 

4. Участь у 2 етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

іноземних мов 

квітень Попель О.В., 

Добровольська 

Н.Л.. 

Зінченко О.С. 

5. Участь у заходах  «Французька 

весна в Одесі» 

березень-

квітень 

Зінченко О.С. 

6 До 95-річчя з дня заснування 

журналу іноземної літератури 

"Всесвіт"  

Круглий стіл «Перекладач – 

зрадник?» 

травень Зінченко О.С., 

Турецький В.О. 

 

 

Зав.кафедри ІМ                               Зінченко О.С. 



ЗВІТ 

про виконання плану 

з популяризації іноземних мов 

за 1 семестр 2020-2021 навчального року 

етап Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальний Виконання 

1 Консультації з 

підготовки до ЄВІ 

жовтень, 

березень. 

травень 

доц.Зінченко О.С. Проведено онлайн консультації на факультетах 

ТВіТБ (28.09.2020),  

ТЗіЗБ (26.10.2020),  

ІТХ і РГБ (03.11.2020, 05.11.2020),  

КСіА (08.10.2020, 29.10.2020),  

ММіЛ (16.11.2020, 18.11.2020)  

КІПтаКБ (15.10),  

НТтаІМ (12.10.2020) 

в коледжах ОНАХТ: 

Фаховий коледж нафто-газових технологій, інженерії 

та інфраструктури сервісу (10.11), 

Одеський технічний фаховий коледж ( 20.11.). 

 

2 Проведення 1 етапу 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

з іноземних мов 

листопад доц. Попель О.В., 

викл.Добровольська 

Н.Л., 

доц. Зінченко О.С. 

Проведено 1 етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з іноземних мов: 

23.11. – англійська мова, 

23.11. - німецька мова, 

23.11. – французька мова  

Взяли участь 72 студенти 8 факультетів академії. 

Переможці – студенти ф-тів КІПта КБ (англійська 



мова),  

ТВтаТБ (німецька мова),  

ІТХіРГБ (французька мова). 

3 Тестування з 

визначенням рівня 

володіння англійською 

мовою 

листопад-

грудень 

доц. Яковлєва М.Л. 

ст.викл. Шепель 

М.Є. 

 

Проведено пробне онлайн тестування за програмою 

ЄВІ (вересень- листопад) 

(англійська, німецька , французька мови) 

Взяли участь 117 студентів. 

 

З 15 жовтня по 30 листопада проведено 

факультативні заняття з англійської мови для 

бакалаврів факультетів КІПтаКБ та НТтаІМ. Всього 

12 груп. 

 

   

 

Зав.кафедри ІМ                               Зінченко О.С. 



ЗВІТ 

про виконання плану 

з популяризації іноземних мов 

на 2 семестр 2020-2021 навчальний рік 

У лютому старшим викладачем  Шепель М.Є.були проведены Заняття з 

англійської мови з носієм мови керівником  Dinternal Education  в Одесі, 

викладачем  англійської мови Гремом  Джонс.  https://elt.dinternal.com.ua/about-

us  

В  травні   до заходів Дня Європи вУкраїні , було проведено безкоштовне 

онлайн тестування з визначенням рівня володіння англійською мовою (ЕF  SET 

Test) за участі Центру Міжнародної діяльності ОНАХТ. 

https://www.onaft.edu.ua/news/6 

Протягом травня-червня в Одеській національній академії харчових 

технологій були проведені консультації з підготовки до складання ЄВІ, 

вступного іспиту до магістратури з іноземних мов. Організовані спільно 

кафедрою іноземних мов (зав.кафедри Зінченко О.С.) та приймальною комісією 

ОНАХТ та проведені в формі zoom конференції, консультації мали на меті 

ознайомити здобувачів вищої освіти з програмою ЄВІ та дати рекомендації з 

ефективної підготовки до екзамену, включно з безкоштовним онлайн 

тестуванням. Консультації відвідало більше 120 осіб. Бажаємо всім вступникам 

успіху на ЄВІ! 

 

 

З березня по червень на кафедрі іноземних мов Одеської національної 

академії харчових технологій були організовані факультативні заняття з 

французької мови для студентів та викладачів ОНАХТ. Проводив заняття 

https://elt.dinternal.com.ua/about-us
https://elt.dinternal.com.ua/about-us
https://www.onaft.edu.ua/news/6


французький викладач Р. Тішаду, стажист кафедри ІМ (керівник стажування – 

Зінченко О.С.). Учасники занять підвищили свій рівень володіння французькою 

мовою та  отримали цікавий досвід спілкування з носієм французької мови. 

 

В червні, наприкінці навчального року, в Одеській національній академії 

харчових технологій підбивають підсумки започаткованого цього року проекту 

міжнародних вебінарів за участі визнаних фахівців з Франції. Розпочатий 

кафедрою іноземних мов та Федерацією обмінів Франція – Україна, цей проект 

користується величезною увагою та зацікавленістю студентів та викладачів 

ОНАХТ, а також професійної спільноти.  

 Так 5 травня відбувся вебінар, який був  організований  спільно з ФОФУ 

та Центром франкомовних програм Університета ім.Альфреда Нобеля (м. 

Дніпро), в якому взяли участь 123 особи, зокрема, викладачі та студенти 

ОНАХТ. 

11 травня  був проведений вебінар,  організований  за участю Федерації 

Обмінів Франція-Україна, в рамках угоди про співробітництво з ОНАХТ. 

Працювали Більше 120 учасників, в тому числі студенти та викладачі ОНАХТ, 

фахівці готельно-ресторанної та туристичної галузей України, французькі 

партнери. 

 



 

Jacques 

 

 

 

Ніколя Гаhн'є 

 

Багато років в Одеській національній академії харчових технологій 

працює Інститут культури і мистецтв. Він об’єднує викладачів і студентів 

академії в обговоренні як фундаментальних, так і актуальних тем вітчизняної і 

світової культури. Викладачі кафедри іноземних мов Зінченко О.С. та Безніс 

П.М. провели в цьому семестрі лекції-презентації з літератури, історії та 

архітектури Франції. Остання лекція цього навчального року, проведена П.М. 

Безніс, перенесла слухачів в чарівний світ французьких замків доби 

Відродження. В її підготовці і проведенні взяла участь студентка факультету 

ММіЛ К. Токарчук. Настав час ширше залучати наших допитливих та 

ерудованих студентів до проведення лекцій інституту культури, як Ви 

вважаєте? 



 

 

 

Зав.кафедри ІМ                               Зінченко О.С. 


