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Кафедра мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна має кваліфікований
кадровий потенціал і вагомі наукові досягнення. Її подальший розвиток у 2020 – 2025
роках буде здійснюватися відповідно до основних напрямів Стратегії розвитку
Каразінського університету на 2019 – 2025 роки з урахуванням викликів, пов’язаних із
запровадженням змін у механізмі фінансування вищої освіти та низки інших заходів, які
викладені у Програмі реформування освіти, затвердженій урядом, за такими основними
напрямами: робота з кадрами, навчальна та навчально-методична робота, наукова робота,
організаційна, виховна та профорієнтаційна робота.
Робота з кадрами
Кадрова робота з працівниками кафедри буде здійснюватись відповідно до окремих
пунктів таких проєктів Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019 – 2025
роки: проєкт 2.8. «Електронне навчання (створення ефективного динамічного балансу
аудиторної та дистанційної форм навчання)»; проєкт 2.9 «Інформаційно-комп’ютерна
компетентність викладачів»; проєкт 3.7. «Іноземні студенти»; проєкт 5.4. «Сучасні
технології управління персоналом»; проєкт 5.5. «Професійне зростання»; проєкт 5.7.
«Справедливе заохочення».
Заплановано, зокрема, здійснити такі основні заходи:
1.Ознайомити членів кафедри з Положенням про проєктні групи освітньої діяльності,
робочі групи освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей у Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна, а також з Положенням про акредитацію
освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та зі змістом
інших нормативних матеріалів щодо акредитації з метою підготовки до проходження
акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм факультетів, у виконанні
яких задіяні викладачі кафедри.
2.Досягти того, щоб кожний викладач за рівнем своєї наукової та професійної активності,
відповідав вимогам, перелічених у п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти.
3.Сприяти тому, щоб члени кафедри: викладачі Демкова Т.М., Качинський О.С.,
Шалаєва В.С., Вакуленко К.Р. успішно захистили дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних і філологічних наук.
4.Забезпечити успішний захист дисертації на здобуття ступеня доктора педагогічних наук
доцентом Кушнір І.М.
5.Сприяти
отриманню
атестата
доцента
старшими
викладачами
кафедри
Гребенщиковою О.Г., Тітаренко О.О.
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6.Упровадити на кафедрі відповідно до нормативних документів університету принципи
справедливого заохочення за працю.
8.Системно здійснювати роботу, спрямовану на формування кадрового резерву керівного
та науково-педагогічного складу кафедри.
Навчальна та навчально-методична робота
Навчальна та навчально-методична діяльність професорсько-викладацького складу
кафедри мовної підготовки 1 повинна бути спрямована на здійснення навчального
процесу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», до вимог
Державних стандартів вищої освіти та змісту чинних освітніх програм підготовки
бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальностями, які опановують іноземні
здобувачі вищої освіти, а також відповідно до «Статуту Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна», до «Положення про організацію освітнього процесу в
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна», до «Положення про
систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна».
Навчальна та навчально-методична робота кафедри буде здійснюватися відповідно
до окремих пунктів таких проєктів Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019
– 2025 роки: проєкт 2.3. «Дидактична та психологічна адаптація першокурсників»; проєкт
2.8. «Електронне навчання (створення ефективного динамічного балансу аудиторної та
дистанційної форм навчання»; проєкт 2.9. «Інформаційно-комп’ютерна компетентність
викладачів»; проєкт 2.11. «Новітні психолого-педагогічні технології навчання»; проєкт
2.12. «Модернізація матеріально-технічного та програмного забезпечення навчального
процесу»; проєкт 3.7. «Іноземні студенти» (залучення іноземних громадян до навчання на
всіх факультетах)».
У зв’язку з цим, зокрема, передбачається здійснити такі основні заходи:
– продовжити роботу з удосконалення навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін, зокрема, періодично здійснювати оновлення робочих програм
дисциплін та засобів діагностики навчальних досягнень іноземних студентів;
- підтримувати у належному робочому стані навчальні аудиторії, в яких здійснюється
навчальний процес;
- провести апробацію, впровадження та сертифікацію дистанційних курсів,
розроблених працівниками кафедри;
- упровадити у навчальний процес низку нових демонстраційних матеріалів із різних
навчальних дисциплін, що викладаються працівниками кафедри;
- надавати освітні послуги, пов’язані з підвищенням кваліфікації викладачів мовних
дисциплін іноземним здобувачам вищої освіти із різних ЗВО м. Харкова;
- укласти і видати низку нових навчальних та навчально-методичних посібників:
1. Навчальний посібник «Знайомтесь: Україна» (тексти для читання та розвитку
мовлення іноземних студентів у соціокультурній сфері спілкування).
2. Навчально-методичний посібник «Офіційно-ділове спілкування» для іноземних
студентів.
3. Аудіо-додатки до навчальних посібників «Паралель Українська мова для
початківців» (Вступний курс. Базовий курс. Основний курс).
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4. Методичні вказівки «Навчання аспектів мови і видів мовленнєвої діяльності»
(для викладачів мовних дисциплін іноземним студентам).
Постійно здійснювати моніторинг комунікативних потреб іноземних здобувачів
вищої освіти всіх рівнів (аналіз навчальних планів факультетів, анкетування) з метою
вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу, створення
динамічного балансу аудиторної та дистанційної форм навчання.
Наукова робота
Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри мовної підготовки
1 повинна бути спрямована на те, щоб наукові дослідження, які проводять науковопедагогічні працівники кафедри, здійснювались відповідно до Законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», а також відповідно до окремих пунктів таких проєктів
Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019 – 2025 роки: проєкт 1.6.
«Ефективна аспірантура та докторантура»; проєкт 3.6. «Міжнародні грантові програми».
У зв’язку з цим, зокрема, передбачається здійснити такі основні заходи:
1.Забезпечити виконання працівниками кафедри у 2020 – 2025 рр. наукових досліджень
питань мовної підготовки, академічної адаптації іноземних здобувачів вищої освіти,
проблем міжкультурної комунікації.
2.Опублікувати у журналах з імпакт-фактором (SCOPUS, WoS) 5 наукових статей.
3.Опублікувати у фахових виданнях України 40 наукових статей.
4. Підготувати та опублікувати колективну монографію.
4.Забезпечити участь членів кафедри у 20 міжнародних наукових конференціях.
5.Здійснювати експертну оцінку і рецензування наукових статей, навчальних посібників,
дисертацій та авторефератів.
6.Брати участь у підготовці та проведенні Міжнародних наукових конференцій
«Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки».
7.Забезпечувати ефективну експлуатацію матеріально-технічних ресурсів кафедри.
Організаційна, виховна та профорієнтаційна робота
Організаційна, виховна та профорієнтаційна робота кафедри буде здійснюватися
відповідно до окремих пунктів таких проєктів Стратегії розвитку Каразінського
університету на 2019 – 2025 роки: проєкт 2.1 «Абітурієнт Каразінського»; проєкт 2.3.
«Дидактична та психологічна адаптація першокурсників», проєкт 3.2. «Унiверситет
вiдкривається свiту»; проєкт 3.7. «Іноземні студенти», проєкт 5.1 «Класика, що
випереджає час»; проект 5.8. «Університетська громадська думка», а також до положень
«Кодексу цінностей Каразінського університету».
У зв’язку з цим, зокрема, передбачається здійснити такі основні заходи:
1. Здійснювати виховну роботу зі студентами.
2. Не допускати проявів неетичної поведінки при спілкуванні з іноземними
студентами.
3. Знайомити іноземних студентів з історією, культурою, народною творчістю
України, історією університету.
4. Розробити дистанційні форми виховної та культурно-просвітницької роботи з
іноземними студентами (віртуальні екскурсії, електронні наочні матеріали).
5. Регулярно оновлювати навчальні, профорієнтаційні та інформаційні матеріали, які
повинні бути представлені на веб-сторінках кафедри мовної підготовки 1 та на
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6.

7.
8.
9.

сайті ННІ міжнародної освіти.
Здійснювати спільно з працівниками ЦНБ підготовку інформаційних та
ілюстративних матеріалів для знайомства іноземних студентів із видатними
українськими науковцями.
Проводити різноманітні профорієнтаційні заходи, спрямовані на забезпечення
набору іноземних бакалаврів та магістрів на різні факультети університету.
Упровадити на кафедрі електронний документообіг зі службами університету
відповідно до плану запровадження електронного документообігу в університеті.
З метою оптимізації процесу адаптації іноземних студентів до університетського
освітнього
середовища
здійснювати
систематичний
моніторинг
їхніх
комунікативних і навчальних потреб.

Завідувач кафедри мовної підготовки 1
доктор педагогічних, професор

Наталя УШАКОВА

