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«Стан та перспективи розвитку кафедШкіно^е^ятїіх мов 
(звіт за 2014-2019 роки)»

Кафедра іноземних мов заснована у 1930 році. Станом на 01.01.2019 
чисельність штатних науково-педагогічних працівників (далі -  НПП) 
кафедри іноземних мов складає 32 особи, частка із науковими ступенями 
та/або вченими званнями -  37,5 %.

НПП кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію та проходять 
стажування. Так протягом 2014-2019 н.р. пройшли стажування за кордоном 24 
особи, підвищили кваліфікацію -  24 особи, здобули освітній ступінь магістра -  9 
осіб.

Кафедра постійно працює над удосконаленням науково-методичних 
матеріалів. Середня оцінка якості електронно-освітніх ресурсів 
представлених у Модульному середовищі освітнього процесу за поточний 
період (2018-2019 н.р.) -  4,94. За останні п’ять років НПП кафедри видано 9 
навчальних посібників, 128 методичних вказівок, 5 словників.

Кафедра приймає активну участь в організації проведення наукових 
конференцій. Так, у 2015 році за ініціативою кафедри університетом 
започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та 
мультилінгвального глобалізованого світу». З 2016 року проводиться 
Міжнародна конференція «Діалог культур у Європейському освітньому 
просторі».

Кафедра активно співпрацює зі студентами. Наразі на кафедрі функціонує 
12 наукових студентських гуртків. У 2017 році започатковано проведення 
творчих конкурсів. Так у 2017-2018 та 2018-2019 н.р. проведені творчі конкурси 
«Осінній вернісаж», «Конкурс художнього перекладу», «Конкурс «Візуалізація 
поезії», «Конкурс художнього плаката «Яскраві барви наших мрій», «Конкурс 
художнього оформлення художнього твору», «Конкурс декламування віршів», 
лінгвістичні ігри та вікторини. За результатами своєї наукової роботи студенти 
щорічно роблять близько 250 доповідей на конференціях молодих науковців і 
студентів, публікується 60-150 тез доповідей. У 2018 році у олімпіадах різних 
рівнів прийняло участь понад 70 студентів.

На кафедрі іноземних мов останні п’ять років НПП опубліковано 9 розділів 
у колективних монографіях (одна у наукометричній базі Scopus), 3 статті у 
наукометричній базі у Web of science, 105 статей у фахових виданнях України, 
23 статті у інших виданнях. Кафедра приймала участь у виконанні Угоди від



4.08.2017 № 869 між Асоціацією «Українська асоціація хутровиків» і КНУТД.
З 2019 року кафедра приймає активну участь у грантовому проекті 

«Creative Spark Programme» за підтримки Британської Ради.
Водночас, з метою забезпечення додаткового матеріального 

стимулювання Н1111 кафедри, відповідно до «Положення про надання 
платних послуг кафедрою іноземних мов», затвердженого наказом від 
05.05.2016 № 97, кафедрою іноземних мов організовано надання додаткових 
платних освітніх послуг.

Враховуючи зазначене, та з метою забезпечення подальшого розвитку 
кафедри іноземних мов

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Звіт завідувача кафедри іноземних мов к.філ.наук, 

доц. Бондарчук Ю. А. за 2014-2019 роки взяти до відома.
2. Роботу кафедри іноземних мов за звітний період вважати задовільною.
2.1 Зобов’язати завідуючого кафедрою іноземних мов Бондарчук Ю. А.:
2.1.1. Підвищити публікаційну активність науково-педагогічних 

працівників кафедри, зокрема поглибити досвід наукових публікацій в іноземних 
та вітчизняних журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та 
Web of science та мають високі імпакт-фактор, SJP та SNIP-індекси.

Термін виконання: постійно
2.1.2. З метою ліцензування спеціальності 035.041 «Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» 
рекомендувати забезпечити навчання у магістратурі штатних співробітників 
кафедри, кандидатів наук.

Термін виконання: 2019-2020 н.р.
2.3.3. Посилити організаційну роботу колективу кафедри щодо 

забезпечення участі науково-педагогічних працівників кафедри у 
держбюджетних тематиках та грантових програмах різного рівня.

Термін виконання: постійно
2.3.4 Подовжувати роботу, направлену на поглиблення міжнародного 

співробітництва з ЗВО інших країн, зокрема Європейського союзу з метою 
забезпечення академічної мобільності науково-педагогічних працівників кафедри.

Термін виконання: постійно
2.3.5 Продовжувати роботу з надання платних послуг з метою 

забезпечення фінансової стабільності ННІСТН, кафедри та університету в цілому.
Термін виконання: постійно
2.3.6. Здійснювати своєчасне оновлення і удосконалення навчально- 

методичних комплексів дисциплін з метою забезпечення цілісного освітнього 
процесу.

Термін виконання: постійно
2.3.7 Контроль за виконанням рішення покласти на проректора 

Гаркавенко С.С

Учений секретар Н. В. Первая


