КОНЦЕПЦІЯ
розвитку кафедри англійської мови та методики її викладання
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка на 2019-2024 роки
Концептуальні засади й напрями діяльності кафедри
Соціально-економічні й політичні зрушення в українському суспільстві визначають
необхідність модернізації системи вищої освіти. Євроінтеграційні прагнення України
зумовлюють необхідність глибинного реформування національної освітньої системи задля її
ідентифікації в європейському просторі. З огляду на це, стратегічною метою є підготовка
конкурентоспроможного фахівця та розширення спектра його професійних компетенцій.
Цілком очевидно, що навчальний процес має бути націлений саме на якісну підготовку
фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, що базується на принципах забезпечення
високої якості викладання іноземних мов й надання додаткових можливостей для студентів і
викладачів як необхідної умови для інтеграції у європейський та світовий освітній простір.
Кафедру англійської мови та методики її викладання було створено згідно з
наказом ректора №80/1-к від 01.06.2017 року шляхом реорганізації структурних підрозділів
факультету іноземних мов: кафедри практики германських мов та кафедри германської
філології (секції англійської філології).
Ключовим завданням діяльності кафедри є забезпечення освітньої діяльності
студентів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01
Освіта/Педагогіка на бакалаврському і магістерському рівнях вищої освіти денної і заочної
форм навчання. Пріоритетними засадами діяльності кафедри є якісний кадровий склад,
ефективна науково-дослідна робота, сучасний зміст освіти, забезпечення освітнього процесу
навчально-методичними матеріалами, формування контингенту студентів і виховна робота зі
студентами, розширення міжнародних навчально-методичних та наукових зв’язків.
Розробка концепції розвитку кафедри на 2019-2024 рр. має на меті забезпечення
професійної підготовки вчителів нової генерації, нарощування науково-педагогічного
кадрового потенціалу кафедри, посилення роботи в навчальній діяльності, усунення причин,
що уповільнюють інтеграцію в європейський освітній і науковий простір, забезпечення
соціального захисту усіх працівників кафедри, розвиток партнерських відносин зі
спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.
Основними завданнями концепції є:
підвищення професійного рівня викладачів: опанування сучасних методів навчання,
обмін досвідом;
 формування необхідного ресурсного потенціалу, створення сприятливих умов праці
для співробітників кафедри;
 створення умов для ефективної освітньої діяльності, теоретичного навчання і
практичної підготовки майбутніх фахівців
 розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи,
 перегляд та оновлення навчальних планів та робочих програм, осучаснення змісту
освіти, удосконалення системи контролю знань студентів;
 запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов з використанням
інноваційних методик та технологій навчання;
 орієнтація в підготовці студентів на сучасні вимоги суспільства і ринку праці;
 пошук партнерів для обміну досвідом, підвищення кваліфікації викладацького складу,
отримання грантів та стипендій, проведення наукових досліджень з орієнтацією на
міжнародний досвід;
 створення корпоративного іміджу кафедри: формування спільноти викладачів і
студентів, які об’єднані спільною метою; підвищення мотивації співробітників та студентів,
розвиток відповідальності за свою працю та навчання.
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1. УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ
З метою виконання кафедрою англійської мови та методики її викладання ліцензійних
та акредитаційних вимог щодо якісного складу групи забезпечення спеціальності Середня
освіта (Мова і література (англійська)) кафедра вважає пріоритетним вирішення таких
завдань протягом 2019-2024 рр.:
№
Зміст діяльності
1 Навчання в докторантурі, підготовка доктора
філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 –
германські мови та/або інших
спеціальностей, які відповідають профілю
кафедри
2

3

4

5

Виконання
Кандидати на отримання наукового
ступеня доктора наук у перспективі:
доц. Лівицька І.А, доц. Арделян О.В.
Підтвердження: науковий ступінь
протягом 2019-2024 рр.

Отримання членами кафедри вченого звання
професора

Згідно з рішенням кафедри: досвідчені
викладачі з ученим званням доцента
Підтвердження: вчене звання протягом
2019-2024 рр.
Отримання членами кафедри вченого звання За дорученням кафедри: Божко Н.В.,
доцента
Петрінська Т.С., Григоренко Н.М.
Підтвердження: вчене звання протягом
2019-2024 рр.
Отримання наукового ступеня кандидата
За дорученням кафедри: Леонідов О.С.
філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – (наук. кер. – доц. Снісаренко І.Є.)
германські мови
Підтвердження: науковий ступінь
протягом 2019-2024 рр.
Стажування викладачів у закладах вищої
Згідно із щорічним графіком
освіти України, по можливості – за кордоном стажувань професорськовикладацького складу кафедри на період
із 2019 р. по 2024 р.
Підтвердження: свідоцтво

Виконання:
1. На засіданні кафедри в червні кожного року здійснюється поточний аналіз
кадрового забезпечення та ухвалюються відповідні рішення по зміцненню наукового і
професійного потенціалу кафедри протягом наступного навчального року.
2. Виконання рекомендацій щодо формування якісного складу кафедри англійської
мови та методики її викладання перебуває на контролі завідувача кафедри доцента
Снісаренко І.Є.
3. За дорученням кафедри інформацію про можливості закордонного стажування
викладачів двічі на рік (у вересні й січні) надає керівник Міжнародного центру ЦДПУ ім.
В.Винниченка, доцент Ляшук А.М.
2. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
Наукова діяльність кафедри включає такі стратегічні завдання на 2019-2024 рр.:
№
Зміст діяльності
Виконання
1 Наукові публікації в закордонних виданнях, Кожному викладачу: 1 раз на 5 років, у
включених до наукометричних баз
т.ч. у співавторстві
Підтвердження: публікація
2

2

Написання підручників, одноосібних або З ініціативи викладача: кафедра
колективних монографій
затверджує авторів/колектив авторів і
встановлює термін виконання впродовж
2019-2024 рр.
Підтвердження: виданий підручник,
монографія

3

Наукові публікації у виданнях, включених до Кожному викладачу: мінімум 1 стаття
переліку наукових фахових видань України;
на рік, у т.ч. у співавторстві
Підтвердження: публікації

4

Участь викладачів кафедри в науковометодичних
семінарах,
конференціях,
онлайн-конференціях, вебінарах, тренінгах,
майстер-класах, проходження онлайн-курсів
тощо
Організація або співорганізація науковопрактичної
конференції
(з
очною/заочною/дистанційною участю) за
профілем кафедри, організація науковометодичних семінарів, вебінарів, наукових
конкурсів тощо
Розробка та затвердження кафедральної теми
наукових досліджень

5

6

Кожному викладачу: мінімум 3-5
заходів на рік
Підтвердження: програма конференції,
тези виступу, сертифікат тощо
Згідно з планом наукової роботи
кафедри
Періодичність: щорічно
Підтвердження: наказ про проведення і
склад оргкомітету
Згідно з рішенням кафедри
Координатор: Снісаренко І.Є.
Робоча група: призначені рішенням
кафедри викладачі

Виконання:
1. У червні кожного року кафедра складає план наукової роботи на наступний
навчальний рік, у якому детально представлено прогнозовану наукову діяльність кожного
викладача.
2. Щороку (у червні) кафедра зобов’язується заслуховувати узагальнений звіт про
науковий доробок кожного члена кафедри за підзвітний період.
3. Висновок кафедри про наукову діяльність викладача враховується під час
ухвалення рішення про рекомендацію особи до заміщення вакантної посади.
4. Моніторингом наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри
займається завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доцент
Снісаренко І.Є.
5. Кафедра доручає календарне планування та координацію зусиль із підготовки
наукових заходів (семінарів, вебінарів, наукових конкурсів тощо) доценту Долгушевій О.В.
та Божко Н.В.
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ
Навчально-методична діяльність кафедри має на меті організувати і забезпечити
ефективну теоретичну і практичну підготовку майбутніх вчителів англійської мови у
відповідності до сучасних потреб вітчизняного ринку праці і міжнародних стандартів.
№
Зміст діяльності
1 Моніторинг забезпечення навчальнометодичною літературою. Аналіз
навчальних посібників і навчальнометодичних матеріалів, які забезпечують

Виконання
Результат: перелік посібників, які
потребують видання (перевидання),
перспективний план оновлення
навчальних матеріалів у період із 2019
3

викладання фахових дисциплін по кафедрі по 2024 р.
протягом навчання на бакалавраті та в
Термін виконання: вересень 2019 р.
магістратурі
Робоча група: Паращук В.Ю., Ляшук
А.М., Арделян О.В., Кочубей В.Ю.,
Кібальнікова Т.В., Дацька Т.О.
Звітність: доповідь на засіданні кафедри
2

Уніфікація вимог до викладання
практичних фахових дисциплін та обсягів
і характеру завдань для самостійного
вивчення

3

Підготовка до друку нових / перевидання
оновлених навчальних посібників і
навчально-методичних матеріалів, у т.ч. із
практики усного та писемного мовлення
для студентів 1-4 курсів

4

Підготовка
належного
науковометодичного
та
навчальноорганізаційного забезпечення самостійної
роботи студентів з дисциплін кафедри на
електронних та паперових носіях

5

Наближення
результатів
освітнього
процесу до міжнародних стандартів,
розгортання співпраці із закордонними
видавництвами, центрами оцінювання
якості освіти

6

Удосконалення
внутрішньої
системи
контролю якості викладання, в тому числі
шляхом анкетування студентів

Результат: оновлена програма підготовки
бакалаврів і магістрів за спеціальністю
Середня освіта (Мова і література
(англійська))
Термін виконання: 2019-2020 р.
Координатор: Савенко Т.В.
Виконавці: призначені рішенням
кафедри викладачі
Результат: навчально-методичні
матеріали
Термін виконання: згідно із затвердженим
планом у період 2019-2024 рр.
Виконавці: призначені рішенням
кафедри викладачі
Підтвердження: видані матеріали, звіт на
засіданні кафедри
Результат: навчально-методичні
рекомендації до виконання самостійної
роботи
Термін виконання: 2019-2020 р.
Відповідальні особи: робочі групи по
кожному курсу
Результат: імплементація в освітньому
процесі міжнародних вимог і стандартів
вивчення англійської мови
Термін виконання: 2019-2021 р.
Відповідальні особи: Іваненко Н.В.,
Петрінська Т.С.
Результат: оцінка навчальної мотивації
студентів і рівня викладання
Термін виконання: 2019-2024 рр.
Відповідальні особи: Апалат Г.П.,
Леонідов О.С.

Виконання:
1. Кафедра ухвалює річні плани по оновленню/перевиданню і розробці навчальних
матеріалів протягом 2019-2024 років.
2. На кінець окресленого періоду всі курси мають бути забезпечені сучасними
навчально-методичними матеріалами. Підходи до викладання дисциплін, критерії
оцінювання, вимоги до підсумкового контролю, обсяги домашнього завдання і самостійної
роботи мають бути узгоджені наскрізно від першого до останнього року навчання. Звіти про
виконання поставлених завдань заслуховуються на засіданнях кафедри.
3. Моніторинг стану навчально-методичної роботи кафедри здійснюють голова
методичної ради факультету, доцент Паращук В.Ю., доцент Труханова Т. І., старший
викладач Савенко Т. В.
4

4. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Протягом 2019-2024 рр. кафедра англійської мови та методики її викладання планує
активніше здійснювати міжнародну діяльність за такими напрямками:
№
1

2

Зміст діяльності
Пошук можливостей міжнародної
співпраці викладачів кафедри з
університетами Європи та США у
форматі отримання грантів для
подальшого навчання студентів,
підвищення кваліфікації викладачів,
участь викладачів у міжнародних
конкурсах та проектах для студентів і
викладачів
Залучення до навчального процесу носіїв
мови (наприклад, проведення циклу
лекцій і майстер-класів, участь у
конференції)

Виконання
Моніторинг наявної в мережі Інтернет
інформації (сайти університетів,
соцмережі) і поширення її на кафедрі
Термін виконання: 2019-2024 рр.
Відповідальні особи: Долгушева О.В.,
Ляшук А.М., Леонідов О.С.

Співпраця з кабінетом англійської мови
КОІППО, волонтерами Корпусу миру,
програми академічних обмінів
Термін виконання: 2019-2024 рр.
Відповідальні особи: Дацька Т.О.,
Іваненко Н.В.

5. ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТИ, ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ
Важливим вектором розвитку кафедри є активніше впровадження сучасних освітніх
технологій та електронного навчання, що в період із 2019 по 2024 рр. може отримати таке
вираження:
№
Зміст діяльності
1 Створення електронного каталогу
підручників та/або відеокурсів для
дисциплін в межах нових освітніх
програм
2 Розробка завдань для самостійної роботи
студентів на основі онлайнового контенту
3 Досягнення високої якості освітніх послуг
через впровадження активних
інформаційних та телекомунікаційних
технологій, інтерактивних форм і методів
навчання

Виконання
Результат: доступні електронні навчальні
матеріали
Термін виконання: 2019-2024 рр.
Відповідальні особи: викладачі кафедри

6. ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ
Виховна робота кафедри полягає у формуванні гармонійної особистості, спроможної
повноцінно реалізуватися в сучасному глобальному полікультурному, інформаційному
суспільстві. Діяльність кафедри має сприяти самовираженню студентів та індивідуалізації
навчання, стимулювати розвиток творчого потенціалу студентів, формувати у студентів
навички самоорганізації, розвивати їхню здатність до самонавчання, спонукати до
професійного та особистісного вдосконалення, виховувати у студентів національну, релігійну
й культурну толерантність, повагу до традицій та звичаїв англомовних країн світу, шанобливе
ставлення до символів української державності, сприяти підвищенню національної
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свідомості й національно-патріотичному вихованню молоді, прищеплювати повагу до
загальнолюдських і національних культурних цінностей.
№
Зміст діяльності
1 Планування та координація виховної
роботи кафедри
2

3
4
5

Проведення кураторами кафедри
виховних годин і залучення студентів до
участі в культурних та громадських
заходах факультету, університету, міста й
області. Участь кафедри у святкуванні
загальнодержавних, університетських та
факультетських свят, посвяті у
першокурсники, випускних вечорах, Днях
університету тощо
Стимулювати вираження через навчальну
діяльність творчого потенціалу студентів
Проведення заходів і вікторин,
спрямованих на популяризацію
англійської мови
Реалізація спільних проектів із школами
міста

Виконання
Результат: план виховної роботи
Термін виконання: 2019-2024 рр.
Відповідальні особи: Іваненко Н.В.

Результат: проведення планомірної,
ефективної виховної роботи, забезпечення
позитивної мотивації студента до навчання
Термін виконання: 2019-2024 рр.
Відповідальні особи: призначені
куратори груп

7. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА КАФЕДРИ. ПРОФОРІЄНТАЦІЯ, ФОРМУВАННЯ
КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Формування позитивного іміджу кафедри сприятиме збільшенню чисельності
абітурієнтів протягом 2019-2024 рр., а активне висвітлення діяльності кафедри дозволить їм
скласти повноцінне уявлення про навчання на спеціальності «Середня освіта (Мова і
література (англійська))
№
Зміст діяльності
1 Координувати висвітлення діяльності
кафедри в соціальних мережах та на сайті
університету

2

3

Сформувати систему заходів з
профорієнтаційної роботи з молоддю з
метою формування якісного контингенту
студентів зі спеціальності шляхом
проведення днів відкритих дверей,
презентацій, олімпіад, організації візитів до
шкіл тощо.
Залучати молодь до вступу на спеціальність

Виконання
Результат: досягнення позитивної
реакції на діяльність кафедри з боку
потенційних замовників освітніх послуг,
органів місцевої влади та
самоврядування, громадськості
Термін виконання: 2019-2024 рр.
Координатори: Григоренко Н.М.,
Петрінська Т.С.
Розміщення на сайт: Леонідов О.С.

Результат: послідовна, регулярна
профорієнтаційна робота з охопленням
широких кіл потенційних абітурієнтів
Термін виконання: 2019-2024 рр.
Виконавці: викладачі, куратори разом
із студентами
Координатори: Поліщук Г.В., Кочубей
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4

Середня освіта (Мова і література
(англійська)) через творчі конкурси,
олімпіади, Малу академію наук, конкурси
студентських наукових робіт тощо
Розвивати зв’язки кафедри із
загальноосвітніми навчальними закладами,
поширювати рекламну продукцію про
факультет іноземних мов

В.Ю.

Результат: активна співпраця
Термін виконання: 2019-2024 рр.
Відповідальні особи: викладачі,
куратори
Координатори: Кібальнікова Т.В.,
Божко Н.В., Апалат Г.П.

Виконання:
1. Кафедра планує профорієнтаційну роботу на наступний навчальний рік згідно з
факультетським планом профорієнтаційних заходів.
2. До підготовки і проведення заходів, а також до здійснення візитів до шкіл залучаються
викладачі кафедри.
3. Висвітленням діяльності кафедри, оновленням інформації на сайті, веденням сторінок у
соціальних мережах займаються викладачі, обрані рішенням кафедри.
4. Інформацію про проведення заходів або кураторських годин, оголошення, новини
спільно із студентами готують викладачі кафедри.
5. Наприкінці академічного року кафедра заслуховує питання про результати
профорієнтаційної кампанії, та ухвалює рішення про шляхи оптимізації роботи з
абітурієнтами.
8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
№
Зміст діяльності
Виконання
1 Мотивувати студентів до участі в наукових
Результат: забезпечення доступу
гуртках, підготовки наукових публікацій,
студентів до різних форм наукововиступів на конференціях
дослідної роботи
Термін виконання: 2019-2024 рр.
2 Сприяти участі студентів у конкурсах
Виконавці: викладачі, наукові
наукових робіт, стипендіальних програмах,
керівники
3 Заохочувати студентів до участі в конкурсі
Координатор: Леонідов О.С.
есе, конкурсі перекладу, всеукраїнських
олімпіадах.
4 Підготовка до друку «Студентського
наукового вісника», складання програми
звітної конференції, розробка звіту про
науково-дослідну діяльність студентів
9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ
№
Зміст діяльності
Виконання
1 Закріпити за кафедрою аудиторії, взяти
відповідальність за санітарний стан та їхнє
оснащення засобами навчання
2 Створити методичний кабінет із
використанням мультимедійних засобів
навчання та сучасного устаткування
3 Постійно дбати про технічне переоснащення Результат: розвиток матеріальнотехнічної бази кафедри
методичного кабінету, оновлення та
Термін виконання: 2019-2024 рр.
збереження сучасного обладнання та
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устаткування в приміщеннях, закріплених за
кафедрою
Забезпечити нарощування та модернізацію
комп’ютерної техніки і програмного
забезпечення

Відповідальна особа: Снісаренко І.Є.

Запропонована концепція може бути успішно реалізована завдяки послідовному
професійному виконанню зазначених у ній положень співробітниками кафедри, які взяли на
себе певні зобов'язання, взаємодопомозі членів колективу, а також за підтримки ректорату,
деканату факультету та відповідних структурних підрозділів ЦДПУ ім. В. Винниченка.
Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри англійської мови та методики
її викладання (протокол № __ від __ травня 2019 року).
Завідувач кафедри
англійської мови та методики її викладання

доц. Снісаренко І.Є.

Секретар кафедри
англійської мови та методики її викладання

доц. Долгушева О.В.
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