
Інститут філології
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
кафедра іноземних мов хіміко-фізичних факультетів

«Затверджую»
Директор Інституту філології

професор Семенюк Г. Ф. 

« 7 » _ 2020 р.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ХІМІКО-ФІЗИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка на 2020-2025 роки

План роботи обговорено 
на засіданні кафедри 
протокол № З 
від 7 жовтня 2020 р.



1. Діяльність кафедри на сучасному етапі

та обґрунтування необхідності створення програми її розвитку

У травні 2012 року, згідно з Наказом Ректора № 416-32 від 21.05.2012 р. 

«Про зміни в структурі університету», було затверджено новий кадровий склад 

кафедри англійської мови фізико-математичних факультетів, на базі якої, 

внаслідок подальшої реорганізації, з грудня 2012 року було створено кафедру 

іноземних мов хіміко-фізичних факультетів (Наказ Ректора № 921-32 від 

19.11.2012 р. «Про реорганізацію кафедр Інституту філології»).

Діяльність кафедри визначається положеннями Статуту Університету 

(від 01.08.2014), Державної комплексної програми розвитку Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на 2015-2020 рр., а також 

Концепції викладання іноземних мов у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка (нової редакції 2012 року)

Ключовим напрямом діяльності кафедри є навчання іноземним мовам на 

чотирьох факультетах: хімічному, фізичному, факультеті радіофізики, 

електроніки та комп'ютерних систем та Інституті високих технологій.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

• Загальний курс іноземної мови для студентів 1-2 курсів (освітньо- 

кваліфікаційний рівень «бакалавр»);

• Іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів 2-4 

курсів (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»), студентів, 

що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та 

магістра на ввірених кафедрі факультетах;

• курс «Ділове письмо іноземною мовою» для докторів філософії II 

року навчання;

Професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов хімікО- 

фізичних факультетів на сьогоднішній день налічує 17 викладачів, серед яких 1 

доктор наук, професор, 8 доцентів, 10 кандидатів наук (1 з яких пройшов етап 

рекомендації та готується отримувати вчене звання доцента). Такий потужний 

науковий потенціал фахівців дозволяє колективу кафедри, де навчається понад 

520 бакалаврів, магістрів, докторів філософії II року навчання 4 ввірених 



кафедрі факультетів, плідно й ефективно працювати над удосконаленням 

навчального процесу, оптимізацією навчальних програм та запровадженням 

прогресивних методик викладання іноземних мов з найсучаснішими 

здобутками світової лінгвістики.

Головними напрямами наукової роботи кафедри є:

- компаративні лінгвістичні дослідження,

- теорія та практика перекладу,

- міжкультурна комунікація,

- методика викладання іноземних мов

Іншими пріоритетними напрямами діяльності підрозділу є науково- 

дослідна робота, яка безпосередньо пов'язана з підвищенням якості кадрового 

складу кафедри; виховна робота зі студентами; громадська робота, а також 

розширення міжфакультетних, міжвузівських та міжнародних навчально- 

методичних та наукових зв'язків. Результатами роботи кафедри стає укладання 

навчальних програм дисциплін, підготовка до друку навчальних посібників, 

збірників наукових статей, організація та проведення науково-методичних 

семінарів, конференцій, курсів підготовки до складання іноземної мови для 

абітурієнтів хіміко-фізичних факультетів.

Переважна більшість викладачів кафедри пройшла мовне та наукове 

стажування за кордоном, у літніх школах, організованих Британською Радою в 

Україні, у провідних вузах нашої держави. Протягом останніх кількох років за 

ініціативи колективу й активної підтримки керівництва Інституту філології 

кафедра відряджає на наукове стажування 2 викладачів. Підтримуючи тісні 

академічні зв’язки з відповідними університетами та науковими організаціями, 

викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових 

конференціях, проводять спільні наукові дослідження зі своїми колегами, 

результати яких регулярно публікуються у відповідних українських та 

зарубіжних наукових виданнях.

За останні 5 років викладачами кафедри було опубліковано 2 наукові 

колективні монографії, понад 10 навчальних посібників, різноманітних 

методичних вказівок та рекомендацій, понад 50 наукових статей.



Доказом високої оцінки професійного рівня професорсько-викладацького 

складу кафедри стало визнання завідувача кафедри, доцента Давидова 

Валентина Івановича «Викладачем року» в Інституті філології у 2019 році. У 

цьому ж році, за публікаційну активність у виданнях, включених до науково 

метричних баз \УеЬ о£ Зсіепсе, викладачі кафедри Гонта І.А. та Александрук 

І.В. були премійовані керівництвом Інституту.

Однак попри всі успіхи, що були досягнуті зусиллями колективу кафедри, 

висунення низки жорстких конкретних вимог щодо рівня викладання та 

володіння мовою для підготовки сучасних фахівців не мовних сфер діяльності 

з боку вітчизняних та зарубіжних державних установ, приватних компаній, 

інвесторів і роботодавців, спонукають нас до пошуку нових шляхів 

удосконалення навчального процесу, постійного оновлення матеріальної та 

науково-методичної бази, покращення виховної роботи зі студентами з метою 

отримання нашими студентами дійсно високоякісної освіти. Саме цими 

факторами зумовлена необхідність створення відповідної програми розвитку 

кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів на наступні п'ять років.

2. Концепція розвитку кафедри.

Своїм головним завданням на посаді завідувача кафедри іноземних мов 

хіміко-фізичних факультетів ми вважаємо активне сприяння створенню в 

Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка повноцінної наукової школи 

спеціальної мовної підготовки Е8Р шляхом підготовки відповідних наукових 

кадрів - кандидатів та докторів наук у філології та педагогіки, які, у свою 

чергу, володіючи комплексом теоретичних і практичних знань, постійно 

удосконалюючи навчальний процес, створюючи й оновлюючи навчально- 

методичну базу, будуть здатні забезпечити високоякісну підготовку студентів 

на основі сучасних світових стандартів.

Метою роботи колективу викладачів кафедри має стати перманентний 

пошук ефективних шляхів удосконалення навчального процесу для 
ч 

забезпечення конкурентоспроможності випускників Київського національного 



університету імені Тараса Шевченка на ринку праці, і не лише в Україні, а й за 

її межами.

В основі загальної концепції розвитку кафедри іноземних мов хіміко- 

фізичних факультетів Інституту філології має бути формування у майбутніх 

фахівців такої професійної мовленнєвої компетенції, яка дозволила б їм 

застосовувати, а головне - самостійно поповнювати і поглиблювати отримані 

під час навчання в університеті теоретичні знання і практичні навички 

володіння мовою усіх галузях сучасного культурного та економічного життя, а 

не тільки в галузі наукових інтересів чи перекладу.

Актуальними вимогами часу є зумовлений перехід на нові освітянські 

стандарти і відмова від системи освіти, орієнтованої на формування 

репродуктивних знань, які передбачають лише здатність відтворювати 

накопичені навички та вміння в межах отриманого під час навчання обсягу. З 

огляду на інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій, 

розширення можливостей доступу до будь-якої інформації, у тому числі 

наукової, нагальною потребою наразі є формування у студентів здібностей до 

самоосвіти, самостійного наукового пошуку й засвоєння необхідних 

професійних знань, тобто перехід від принципу «навчити студента» до 

принципу «навчити студента вчитися».

Важливою складовою новітнього університетського навчального процесу 

має стати зацікавлення і обов’язкове залучення студентів до серйозних 

наукових досліджень, які здійснюють викладачі кафедри з метою формування 

науковців нового покоління, орієнтованих на розв’язання нагальних завдань 

сучасної прикладної й академічної науки.

3.1. Формування контингенту студентів

Особливості формування контингенту студентів обумовлені основними 

положеннями Концепції. Згідно з вимогами Концепції викладання іноземних 

мов на немовних факультетах Київського національного університету ’ імені 

Тараса Шевченка на першому курсі всі студенти (100%) оволодівають загально- 



практичним курсом іноземної мови (англійською та французькою). Лише у 

перший рік навчання іноземна мова є нормативним курсом. Наприкінці 

першого курсу проводять рівневі тести, за результатами яких відбувається 

зарахування у факультативні групи, де студенти другого курсу продовжують 

оволодівати загально-практичним курсом та основами професійно- 

орієнтованого курсу іноземних мов, а на 2, 3, 4 курсах опановують професійно- 

орієнтовану іноземну мову на комунікативно достатньому рівні. Таким чином, 

по закінченні бакалаврату, студенти разом зі спеціальністю набувають 

професійну іншомовну комунікативну компетентність.

Отже, вивчення мов на 2-4 курсі є факультативним і залежить від 

спроможності студента набрати потрібну кількість балів у ході 

кваліфікаційного іспиту. Внаслідок, студентські групи змінюються з року в рік і 

в останній рік вивчення мови від усього курсу залишається лише одна-дві 

групи, що іноді складає лише 10-15% від початкової кількості студентів, які 

отримують сертифікати міжнародного зразку з визначенням рівня володіння 

мовою.

Виходячи зі стратегічного завдання університету - рівноправного 

входження до світового та європейського освітнього простору, перед 

викладачами кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів постає 

завдання щодо формування контингенту студентів, а саме - збільшувати 

кількість студентів із сертифікованим рівнем володіння іноземною мовою 

(англійською, французькою) шляхом удосконалення методики викладання та 

підвищення рівня знань студентів.

Концепція була розрахована на 10 років: 2009-2019 рр.

У зв’язку з тим, що Міністерство освіти і науки України планує 

проведення єдиного вступного тесту для вступу на магістерський рівень вищої 

освіти, кафедра вважає за потрібне підготувати студентів до єдиного вступного 

іспиту, а саме внести зміни в Робочі програми та узгодити їх з Програмою 

зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.
х



3.2 Навчальна та навчально-методична робота
На шляху інтеграції ВНЗ України до європейського освітнього та 

наукового простору ключовим орієнтиром навчальної діяльності кафедри є 

Рекомендації Комітети Ради Європи з питань освіти щодо формування 

іншомовної комунікативної компетентності.

Принципи навчальної діяльності кафедри ґрунтуються на пріоритетах, 

що їх було визначено ректором університету, і на положеннях Концепції 

викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка.

Оскільки метою впровадження Концепції викладання іноземних мов у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є формування 

засад професійно орієнтованої вторинної мовної особистості, готової до 

професійної міжкультурної комунікації та саморозвитку в новому 

інформаційно-комунікативному середовищі, визначальними принципами 

навчальної діяльності стають:

- релевантність, або орієнтація на сучасні вимоги суспільства і 

професійні потреби студентів;

- активність, або персональна відповідальність студентів як активних 

учасників навчального процесу за свій освітній і професійний 

розвиток;

- професійне вдосконалення, тобто сталий самостійний професійний 

розвиток студентів протягом усієї освітньої та професійної 

діяльності;

- інтегративність, тобто взаємозв'язок та взаємозумовленість тем, що 

вивчаються, як між собою, так і з програмним матеріалом дисциплін 

професійного блоку навчальних планів;

- розвиток особистості, тобто акцент на особистісному й 

інтелектуальному розвитку студентів

Кінцева мета реалізації Концепції визначає і принципи формування 

змісту навчання і впорядкування програмного матеріалу, а саме:



- принцип систематичності й послідовності, що забезпечує 

цілеспрямоване поступове опанування навчального матеріалу;

- принцип ускладнення, який передбачає поетапне ускладнення 

програмного матеріалу

- принцип формування позитивної мотивації навчання, що передбачає 

зацікавленість студентів як одну з передумов досягнення навчальної 

мети;

- принцип свідомості й міцності засвоєння, що дозволяє студентам 

творчо використовувати набуті вміння в процесі реального 

спілкування;

- принцип професійної орієнтованості навчального матеріалу, 

дотримання якого сприяє підвищенню рівня професійних вмінь 

студента.

Реалізація викладених вище принципів для досягнення поставленої мети 

має спиратись на адекватні лінгво-дидактичні засади - сучасні комунікативні 

методи навчання. Ефективне застосування комунікативних методів, яке 

дозволяє моделювати в аудиторії реальні умови повсякденного або 

професійного спілкування, сприяє формуванню відповідного рівня мовленнєвої 

компетентності студентів, стимулюватиме зацікавлення, розширюватиме їхні 

когнітивні можливості й стимулюватиме умови для виховання гармонійної 

особистості.

Згідно з Концепцією викладання іноземних мов у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, наскрізна програма 

підготовки студента передбачає дві складові - нормативний курс і поглиблений 

професійно орієнтований курс іноземної мови.

Відповідно до навчального плану підготовки ОКР «бакалавр», 

нормативний курс і основи професійно орієнтованої іноземної мови студенти 

вивчають протягом 1 курсу. Право на подальше вивчення поглибленого 

факультативного курсу іноземної мови на 2-4 курсах надається студентам за 

умов успішного (не менше 75 балів) складання кваліфікаційного іспиту. 

Успішність засвоєння повного чотирирічного курсу іноземної мови, тобто 



оволодіння професійно орієнтованою іноземною мовою на комунікативно 

достатньому рівні, засвідчується сертифікатом міжнародного зразка.

Як показує п'ятирічний практичний досвід впровадження Концепції 

викладачами кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів, головним 

чинником, що суттєво ускладнює навчання мови й знижує очікувану 

результативність, є відсутність у багатьох вступників прогнозованого 

Концепцією рубіжного рівня (В1). Близько 40% вступників ввірених кафедрі 

факультетів демонструють фактичний стартовий рівень володіння мовою А1, 

тобто початковий, що унеможливлює повноцінну інтеграцію таких студентів до 

навчання за концепцією. Доволі слабкою ланкою в цьому загалом позитивному 

процесі залишається також факультативний статус іноземної мови на 2-3 

курсах навчання, який, на жаль, виявляється потужним фактором зниження 

мотивації для багатьох студентів. Ще одним негативним побічним ефектом 

факультативного статусу дисципліни є її місце в розкладі занять - зазвичай це 

4-5 пари - найменш продуктивний навчальний час, коли суттєво знижується 

увага і рецептивна здатність студентів.

Отже, ефективність впровадженої Концепції головним чином залежить 

від професійної компетентності та педагогічної майстерності викладачів 

кафедри. А одним з ключових показників ефективності навчальної діяльності 

кафедри є рівень володіння мовою, який студенти демонструють на іспитах, 

семінарах та програмах з носіями мови, що організовуються Британською 

радою.

Завдання, що ставляться перед працівниками кафедри у сфері 

навчально-методичної діяльності:

1. Оновлення та укладання навчальних програм для усіх дисциплін, усіх 

років навчання на ввірених кафедрі факультетах відповідно вказаних 

вище лінгво-дидактичних принципів.

2. Постійне підвищення професійного рівня викладачів: орієнтування у 

новітніх методах навчання, обміну досвідом, відвідування методичнихх
семінарів, участь у проектах організованих Британською радою, 

регулярна робота кафедрального методичного семінару.



3. Запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов з 

використанням інноваційних методик та технологій навчання; активізація 

між кафедральних, між факультетських, міжвузівських та міжнародних 

навчально-методичних зв'язків.

4. Удосконалення системи контролю знань і підготовки студентів 

бакалаврату та аспірантів.

5. Забезпечення кафедри навчально-методичними матеріалами, у тому числі 

і для самостійної роботи студентів; формування програм професійно 

орієнтованих курсів з іноземної мови та навчальних матеріалів до них з 

урахуванням змісту програм профілюючих дисциплін та їх узгодження з 

фахівцями відповідних факультетів.

3.3 Науково-дослідна робота

Пріоритетами наукової діяльності кафедри є постійне підвищення 

наукового рівня викладачів, впровадження результатів наукових досліджень у 

навчальний процес.

Станом на вересень 2020 року на кафедрі іноземних мов хіміко-фізичних 

факультетів працюють 17 викладачів, що займають 16,75 ставки (не 

враховуючи години, що надались викладачам на умовах погодинної оплати 

праці), з яких 16 викладачів працюють на повних штатних ставках; 1 викладач - 

на 0,75 ставки). З них докторів наук - 1, кандидатів наук- 10, вчені звання 

доцентів мають 8 викладачів, вчене звання професора - 1 викладач.

За період існування кафедри число викладачів з науковим ступенем не 

зросло з 10 у 2015 році до 10 станом на вересень 2020 року, тому мета 

збільшення якісного складу кафедри досягнута лише частково (збільшення на 1 

кількості викладачів, що отримали вчене звання доцента), що й визначає одне з 

пріоритетних завдань її розвитку - підвищення наукового рівня викладачів.

Для успішної реалізації стратегії наукової діяльності та покращення 

якісного складу кафедра має виконати низку завдань:

- залучення до викладацького складу кафедри найкращих 

випускників аспірантури Інституту філології;



- стажування та навчання викладачів кафедри без наукового 

ступеню в аспірантурі;

- покращення якісних характеристик кадрового складу кафедри 

шляхом активної підготовки викладачів до здобуття вченого 

звання доцента;
- активізація діяльності щодо написання та підготовки до друку 

навчальних посібників і навчально-методичних праць з 

професійно-орієнтованих курсів іноземних мов, високий науковий 

рівень яких засвідчується присвоєнням грифу МОН України;

- доповіді викладачів про результати наукових досліджень та їх 

обговорення на засіданнях кафедри;

- активізація підготовчої та інформаційної роботи щодо публікації 

наукових праць у виданнях, які входять до міжнародних 

науковометричних баз.

3.4 Виховна робота
Орієнтуючись на рекомендації Комітету Ради Європи з питань освіти і 

дотримуючись у навчальній діяльності принципу розвитку особистості, 

кафедра виконує виховну місію, яка полягає, насамперед, у формуванні 

гармонійної особистості, спроможної повноцінно реалізовуватись у сучасному 

глобальному полікультурному світі.

Кафедра ставить перед собою низку завдань:

1. Сприяти самовираженню студентів, дотримуючись принципу 

індивідуалізації навчання й враховуючи їхні психологічні особливості;

2. Стимулювати вираження через навчальну діяльність творчого потенціалу 

студентів;

3. Прищеплювати студентам навички самоорганізації, розвивати їхню 

здатність до самонавчання і прагнення до професійного та особистісного 

самовдосконалення; х
4. Налагоджувати міжнародні зв'язки кафедри з країнами, мова яких

вивчається;



5. Залучати студентів до участі в культурних та громадських заходах 

Університету.

4. Перспективний план навчально-методичних публікацій кафедри
1. Тарасова В.В. Навчальний посібник з англійської мови для студентів 

природничих спеціальностей «Зсіепсе £ог Рип»;

2. Давидов В.І., Литвинов О.О. Граматика англійської мови для студентів- 

хіміків;

3. Давидов В.І., Малюга О.С. Англо-український та україно-англійський 

словник хімічних термінів;

4. Борисенко П.А. Короткий словник науково-технічних термінів;

5. Рєзнікова Н.В. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни 

«Англійська мова за професійним спрямуванням (радіотехніка і 

телекомунікація)»;

6. Гонта І.А. Англійська мова в інформаційних технологіях (посібник для 

студентів факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем);

7. Титова О.І. Посібник з англійської мови для студентів факультету 

радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем;

8. Рижова І.А. Французька мова для студентів-хіміків (посібник);

9. Стельмах Н.М. Будь готовим до іспиту Е8Р (методичні рекомендації 

для студентів 4 курсу хімічного факультету);

10. Александрук І.В. Посібник з підготовки студентів бакалаврату до 

вступного іспиту до магістратури.

11. Янчук С.Я. Підготовка до участі в операціях з підтримання миру ООН 

(посібник для студентів військового факультету);

5. Основні умови успішного здійснення програми

Основними умовами успішного здійснення запропонованої програми 

розвитку кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів є: х

- постійне підвищення викладачами кафедри свого наукового і 

професійного рівня;



злагоджена і ефективна участь співробітників кафедри у роботі над 

виконанням поставлених у Програмі розвитку кафедри завдань;

підтримка викладених положень керівництвом Інституту філології та 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ефективна співпраця кафедри з міжнародним відділом, ректоратом, 

відділом аспірантури, навчально-методичними комісіями, іншими 

підрозділами університету.



Програму розвитку підготував к.х.н., доцент кафедри іноземних мов 
хіміко-фізичних факультетів В.І. Давидов.

Програму обговорено і прийнято за основу рішенням кафедри іноземних 
мов хіміко-фізичних факультетів (витяг із протоколу засідання кафедри № З 
від 7 жовтня 2020 року).

к. х. н., доцент кафедри 
іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Давидов В.І.

Директор Інституту філології 
д.філол.н., професор


