

Додаток 2
Таблиця відповідності показникам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти  педагогічних працівників ЦК іноземної мови  станом на 31.12.18 р.

Сіліщенко Оксана Петрівна

         10

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/ інституту/ факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
1.Організаційна робота на посаді голови циклової комісії


15
      Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
1. Сіліщенко О.П. Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у політехнічному коледжі у межах спеціальності «Розробка програмного забезпечення» / [Текст] // Таврійський вісник освіти: науково-методичний журнал.—№1(41).—Херсон. — 2013.— С.117-122.
2. Semakova T.O., Silishchenko O.P. The use of sums at physics in the process of abilities and skills forming of students self-education  / [Текст] / Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць . –  Вип. 1(2): — Одеса: АО Бахва.—2013.— С.305-311.
3. Наумкіна О.В., Сіліщенко О.П. Фестивалі Херсонщини  / [Текст] / Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць [Текст]. –   Вип. 1(6): — Херсон.— 2014.— С.230-242.
4. Сіліщенко О.П. Особливості розвитку мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців з І-Т технологій під час вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у політехнічному коледжі // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць: [збірник наукових праць] [Текст]. – Вип. 4 (9) – О. : Наука і техніка, 2014. – С. 206-215.
5. Сiлiщенко О.П, Наумкiна О.В., Альохiна О.В. Вiд завiдуючої навчальною частиною Херсонського машинобудiвного технiкуму до завiдуючої лабораторiєю органiзацiї навчального процесу Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету. Ретроспектива досягнень та внеску в історію розвитку навчального закладу  Щеглової Вікторії Афанасіївни. / Нам 95… (портрети, спогади, долі): Спеціальний випуск до 95- річчя Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету [ Текст].- Вип.1. – Херсон: ТОВ «ВКФ» СТАР» ЛТД, 2015. – С.201-208.
6. Udod L.V., Silishchenko О.P., Кryvoruchenko А. Taras Shevchenko and Khreson region / Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць: [збірник наукових праць] [Текст]. – Вип. 1 (12). – ОНПУ– Одеса, 2016. – С.118-122.
7. Сіліщенко О.П., Овчиннікова О.М. Тези для наукової конференції «Внесок наукових династій в розвиток регіону» (Херсонський національний технічний університет) 23 травня 2018 р. Комунікативна методика навчання іноземної мови за професійним спрямуванням як елемент реалізації компетентнісного підходу.


16
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
  участь у роботі обласного методичного об`єднання викладачів іноземної мови ВНЗ І-ІІ рівня  акредитації
1.Тема виступу: «Підготовка тез доповіді  захисту дипломних проектів англійською мовою», 16.05.2014 р.
 2.Тема виступу: «Критерії оцінювання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у ВНЗ І-ІІ р.а.,21.04.2017 р.



Павліченко Олена Володимирівна 

13
   Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
1. Павліченко О.В., Сіліщенко О.П., Боберська І.В., Наумкіна О.В. Практикум з «Іноземної мови за професійним спрямуванням»для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» Поради для подорожуючих літаком / Херсон: ХПТК ОНПУ, 2016. (протокол ВР ОНПУ № 5від 23.02.2016 р.)                        
2. Павліченко О.В., Гончарова В.Б. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». (протокол ВР ОНПУ № 5  від 27.02.2018 р.)                                                
3. Павліченко О.В., Гончарова В.Б. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». (протокол ВР ОНПУ № 5  від 27.02.2018 р.)                                                 

16
   Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
Виступ на обласному методичному об’єднанні викладачів іноземної мови закладів фахової перед вищої освіти 17.10.2018 «Розвиток мовленнєвої компетенції майбутніх  техніків-механіків»


Наумкіна Олена Валеріївна
13
Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
1. Практикум з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів  спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» Уклад.: О.В.Павліченко, О.П. Сіліщенко, І.В.Боберська ,О.В. Наумкіна. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2016. – 34 с. (протокол ВР ОНПУ № 5від 23.02.2016 р.)                        
2. Узагальнений досвід виховної роботи коледжу із організації системи виховної роботи щодо патріотичного виховання студентської молоді у ВНЗ І-ІІр.а. [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун т; уклад.: І.В. Боберська, О.В. Наумкіна. –Херсон: ХПТК ОНПУ, 2016. – 46с.
3.  Практикум щодо організації системи виховної позанавчальної роботи куратора, класного керівника академічної групи у ВНЗ  І-ІІ рівнів акредитації Уклад.:І.В.Боберська ,О.В. Наумкіна. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2016. – 34 с.

15
      Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
1. Боберська І.В., Наумкіна О.В. Соціальна адаптація студентів ВНЗ І-ІІ р. а. як передумова формування освітньо-професійних компетенцій [Текст], //Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Вип.3(4): зб. наукових праць. – О.: АО Бахва, 2013 р.;
2. Боберська І.В., Наумкіна О.В. Соціальний захист студентів ВНЗ І-ІІ р. а. Узагальнений досвід організації соціальної роботи Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету 2009-2013 н.р [Текст], //Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Вип.3(4): зб. наукових праць. – О.: АО Бахва, 2013 р.;
3. Боберська І.В., Наумкіна О.В. Відомі особистості нашого краю: Г.В. Курнаков-співець української землі. [Текст], у співавторстві, //Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Вип.2(3): зб. наукових праць. – О.: АО Бахва, 2013. – 240с. в спеціальному випуску до ІІІ Міжнародного туристичного форуму «Херсонщина – відпочинок, лікування, подорожі в екологічних умовах Таврії», вип. 2/1(4).
4. Сіліщенко О.П., Наумкіна О.В. Фестивалі Херсонщини, у співавторстві, //Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Вип.2(3): зб. наукових праць. – О.: АО Бахва, 2013. – 240с. спецвип. 1(6), 2014 р.
5. Г.М.Лебедь, О.В.Наумкіна. Особливості соціально–педагогічної роботи зі студентами з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору.
6. Ю.П.Аносова, О.В.Наумкіна. Сутність когнітивно-комунікативного підходу / Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць [Текст]. — Вип. 2-е(1) — Херсон., 2018. Комп’ютерну версію надрукованих матеріалів можна отримати на web-сайті http://sbornik.college.ks.ua – с. 137-140
7. Ю.П.Аносова, О.В.Наумкіна.  Роль  когнітивно-комунікативного підходу  у  вивченні  іноземної мови  за  професійним спрямуванням // Наукова конференція «Внесок наукових династій в розвиток регіону» (Херсонський національний технічний університет, 23 травня 2018р.)






Аносова Юлія Павлівна
13


наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування». Фонетичні норми іноземної мови. Частина 1 [Текст]/ Херсон.Політехн. коледж Одес.нац. політехн. Ун-т; уклад.: Ю.П. Аносова. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2015. – 64с.
Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування». Фонетичні норми іноземної мови. Частина 2 [Текст]/ Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун-т; Херсон: ХПТК ОНПУ,  2015. Аносова Ю.П.
Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Видання друге, доповнене та перероблене/ Уклад.: В.Б.Гончарова, Ю.П. Аносова – Херсон: ХПТК ОНПУ,  2016. –   58 с.
Практикум з англійської мови за професійним спрямуванням  для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» Нормативна граматика іноземної мови. Частина 1 [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун‑т; уклад.: Ю.П. Аносова. –Херсон: ХПТК ОНПУ, 2016. – 69с.
Практикум з англійської мови за професійним спрямуванням  для студентів спеціальності 5.14010301 «Туристичне обслуговування» Нормативна граматика іноземної мови. Частина 2 [Текст] / Херсон. політехн. коледж Одес. нац. політехн. ун‑т; уклад.: Ю.П. Аносова. –Херсон: ХПТК ОНПУ, 2016. – 72с.
6. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»/Уклад.: О.П. Сіліщенко, Ю.П. Аносова – Херсон: ХПТК ОНПУ,  2018. –  61 с.

15
      наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
1. Аносова, Ю. Формування електронного контенту навчальної дисципліни в навчальному процесі ВНЗ.[Текст]/ Аносова Юлія. // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. З грудня 2014 року: у 4 ч. - Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. Ч. 3. 252 с. ISBN 978-966-152-9
2. І.В. Боберська, Ю.П. Аносова . Викладач – це діагноз плюс доля// НАМ 95… (портрети, спогади, долі): Спеціальний випуск до 95-ти річчя ХПТК ОНПУ [Текст]. – Вип. 1 - Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2015 – С. 171-178
3. Аносова Ю.П. Поняття інформаційного забезпечення освітнього процесу / Ю.П. Аносова // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління навчальними закладами: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної веб-конференції  (23 грудня 2015 року, м. Херсон) : у 2 ч./ за ред.. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В.  – Херсон; КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Ч.І. – С.20-24
4. Аносова Ю. Розвиток інформатизації технічної освіти на Півдні України: з досвіду педагогів Херсонщини / [Текст] / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», присвяченій 160- річчю від дня народження С. Русової (25 лютого 2016 р., м. Івано-Франківськ, Україна) / за заг.ред.Т.К.Завгородньої. – Івано-Франківськ, 2016. – с.97-103
5. Аносова Ю.П., Гончарова В.Б. Топоніміка херсонських вулиць…/ [Текст] / Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць  Вип. 1(12): — О.: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2016.
6. Аносова Ю.П., Гончарова В.Б. Walking along the streets of home-town …/ [Текст] / Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць  Вип. 1(12): — О.: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2016
7. Аносова Ю.П.,  Поліш А., Економіка в електротехніці(англійською мовою)/ збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції для творчої молоді «Перспектива - 2017», 26.04.2017 р. «Економіка в електротехніці» , с. 92-95
8.  Аносова, Ю.П. Перспективні напрями розвитку інформаційного забезпечення закладів освіти України / [Текст] Ю.П. Аносова // Кафедральний збірник науково-педагогічних праць КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017
9. Ю.П.Аносова, О.В.Наумкіна. Сутність когнітивно-комунікативного підходу / Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць [Текст]. — Вип. 2-е(1) — Херсон., 2018. Комп’ютерну версію надрукованих матеріалів можна отримати на web-сайті http://sbornik.college.ks.ua – с. 137-140
10. Ю.П.Аносова, О.В.Наумкіна.  Роль  когнітивно-комунікативного підходу  у  вивченні  іноземної мови  за  професійним спрямуванням // Наукова конференція «Внесок наукових династій в розвиток регіону» (Херсонський національний технічний університет, 23 травня 2018р.)




