
ПРОТОКОЛ 

засідання журі кафедри практики іноземної мови та методики 

викладання з підведення підсумків олімпіади з англійської мови 

для студентів спеціальностей «Філологія. Англійська мова і література» 

і «Філологія. Прикладна лінгвістика» 

від 11.03.2016. 

ПРИСУТНІ: викладачі кафедри практики іноземної мови та методики 

викладання: зав. каф. д-р пед. н., проф. Бідюк Н. М., канд. пед. наук, викл. 

Мазур Ю. Я., викл. Дмитрошкін Д. Е., канд. пед. наук, викл. Зембицька М. В. 

Голова: завідувач кафедри практики іноземної мови та методики 

викладання д-р пед. наук, проф. Бідюк Н. М. 

Слухали:  

1. Д-р пед. наук, проф. Бідюк Н. М. привітала студентів, оголосила 

завдання та побажала успіхів учасникам олімпіади. 

2. Канд. пед. наук, викл. Мазур Ю. Я. підвела підсумки олімпіади. Вона 

повідомила, що в олімпіаді брали участь 20 студентів 1-4 курсів 

спеціальностей «Філологія. Англійська мова і література» і «Філологія. 

Прикладна лінгвістика». 

Олімпіада складалась з наступних завдань: аудіювання, лексико-

граматичного тесту, розмовної ситуації. 

Журі визначило переможців олімпіади, а саме:  

I місце – Кожуховська Анна (група ФАМ-13-1) 

IІ місце – Троян Іван (група ФАМ-13-1) 

III місце – Афонченко Марина (група ФАМ-14-1).   

УХВАЛИЛИ:  

1. Подати результати олімпіади у патентний відділ. 

2.Клопотати перед деканом ФМВ про відзначення та заохочення переможців. 

 

Завідувач кафедри     д-р пед. наук, проф. Бідюк Н. М. 

 

Секретар            канд. пед. наук, доц. Мартинюк О. В. 

 



Протокол проведення олімпіади 

з англійської мови серед студентів 1-4 курсів факультету міжнародних 

відносин Хмельницького національного університету. 

 

1. В олімпіаді з англійської мови брали участь 20 студентів 1-4 курсів 

спеціальностей «Філологія. Англійська мова і література» і «Філологія. 

Прикладна лінгвістика». 

2. Олімпіаду проводили викладачі кафедри ПІММВ (журі): зав. каф.         

д-р пед. наук, проф. Бідюк Н. М., канд. пед. наук, викл. Мазур Ю. Я., викл.       

Дмитрошкін Д. Е., канд. пед. наук, викл. Зембицька М. В. 

3. Журі визначило переможців олімпіади: 

I місце – Кожуховська Анна (група ФАМ-13-1). Науковий керівник – канд. 

пед. наук, викл. Мазур Ю. Я.  

IІ місце – Троян Іван (група ФАМ-13-1). Науковий керівник – канд. пед. наук, 

викл. Мазур Ю. Я. 

III місце – Афонченко Марина (група ФАМ-14-1). Науковий керівник – канд. 

пед. наук, викл. Зембицька М. В. 

УХВАЛИЛИ:  

1) Рекомендувати студентів: Кожуховську Анну для участі у другому турі 

олімпіади з англійської мови. 

2) Клопотати перед деканом ФМВ про відзначення та заохочення студентів-

переможців. 

 

 

Завідувач кафедри            д-р пед. наук, проф. Бідюк Н. М. 

 

 

 

 


