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Стратегія розвитку 

факультету іноземних мов 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини на 2021-2025 рр. 

 

І. Основні положення 

1. Стратегія розвитку факультету іноземних мов Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини на 2021-2025 рр. є 

документом, що визначає основні параметри розвитку факультету до 2025 

року, забезпечуючи його системний і цілеспрямований характер. 

2. Стратегія розроблена з метою встановлення пріоритетів факультету 

іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини на 2021-2025 рр. 

3. Правовою основою формування Стратегії є Закони України «При вищу 

освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту», «Про професійний розвиток 

працівників», Постанова Кабінету Міністрів України із змінами № 509 від 12. 

06. 2019 р. «Про затвердження національної рамки кваліфікацій», 

Постановою Кабінету Міністрів України № 394 від 15. 05. 2019 р. «Про 

Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про внесення змін і доповнень до 

Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони», інші нормативно-правові акти 

у сфері освіти, зайнятості і соціально-трудових відносин. 

4. Стратегія має наступну структуру: 

І. Основні положення. 

ІІ. Пріоритетні напрями факультету: 

1. Удосконалення якості науково-педагогічних кадрів. 

2. Розвиток рівня та напрямів підготовки фахівців у відповідності до 

потреб ринку праці. 

3. Навчально-методична робота факультету. 

4. Науково-дослідна робота факультету. 

5. Міжнародна діяльність факультету. 

6. Виховна робота факультету. 

 

 



ІІ. Пріоритетні напрями 

2.1. Удосконалення якості науково-педагогічних кадрів факультету 

Одним із визначальних критеріїв ефективної діяльності факультету є 

якісний склад науково-педагогічного персоналу. Дослідження проблем 

кадрового забезпечення діяльності факультету показало, що стратегічними 

завданнями факультету є: 

- приведення базової фахової освіти викладачів факультету у 

відповідність галузевій приналежності кафедр; 

- залучення фахівців відповідної спеціальності з інших закладів вищої 

освіти – випускників класичних університетів, що забезпечить розширення 

можливостей факультету на науково-академічних теренах; 

- планова підготовка докторів філософії та докторів наук відповідної 

освітньої програми через інститути аспірантури та докторантури; 

- комплектування корпусу завідувачів кафедр науково-педагогічними 

працівниками вищої кваліфікації (доктори наук, професори); 

- створення системи наукового та фахового (мовного) стажування 

викладачів в установах освітньої галузі в Україні та за кордоном відповідно 

до освітніх програм підготовки студентів, що, в свою чергу, позитивно 

вплине на організацію та підвищення якості їх професійно-практичної 

підготовки.  

Діяльність факультету іноземних мов базується на наступних 

принципах: 

- нормативності; 

- неперервності; 

- наступності; 

- динамічності і саморозвитку; 

- прогностичності; 

- інноваційності; 

- науковості; 

- гуманізму і демократизму; 

- персональної і колективної відповідальності; 

- академічної доброчесності. 

Концептуальні засади розвитку факультету: 

- орієнтованість науково-педагогічних працівників на виконання 

ключових завдань державної політики в галузі освіти, дотримання 

нормативно-правових актів, законів про освіту в Україні, врахування 

міжнародних стандартів; 

- комплексне провадження навчальної, виховної, науково-

дослідної, міжнародної роботи, спрямованої на створення умов для якісного 



навчання, самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації здобувачів 

вищої освіти; 

- відповідальне ставлення викладачів факультету до своєї 

діяльності та вдосконалення рівня їхнього професіоналізму. 

 

2.2.  Розвиток рівня та напрямів підготовки фахівців у відповідності 

до потреб ринку праці 

У сучасному світі Україна розглядає свій розвиток у загальному 

контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності 

західної культури, насамперед, парламентаризм, права людини, 

лібералізацію, свободу пересування, рівність доступу до якісної освіти, що є 

невід’ємним атрибутом громадянського демократичного суспільства.  

Головною метою факультету є підготовка висококваліфікованих 

педагогічних кадрів відповідно до європейських вимог і стандартів, готових 

до професійної самореалізації і конкурентоздатних на ринку праці у межах 

регіону і держави. 

 Факультет іноземних мов вбачає перспективи підготовки фахівців у 

здійсненні наступних важливих кроків: 

 реалізація двоступеневого навчання (бакалавр – 1 р. 10 міс., 2 р. 10 міс., 

3 р. 10 міс; магістр – 1 р. 4 міс., 1 р. 9 міс.), надання здобувачам вищої 

освіти дипломів і додатків до дипломів європейського зразка; 

 навчання за європейською системою кредитних одиниць (ECTS); 

 врахування прийнятих пропозицій фундаментальної і профільної 

підготовки європейського зразка та додатка до диплому; 

 забезпечення ефективного контролю за якістю освіти; 

 забезпечення високого рівня академічної мобільності студентів, 

викладачів і науковців; 

 узгодження з роботодавцями питань працевлаштування випускників. 

Першим і визначальним критерієм ефективності діяльності закладу 

вищої освіти загалом і конкретного факультету, зокрема, є попит на фахівців 

на ринку праці. 

Мета факультету полягає в тому, щоб кожен здобувач вищої освіти був 

індивідуально пристосованим до професійної діяльності за рахунок 

максимального використання наявного в нього людського і професійного 

капіталу. 

Факультет вбачає такі шляхи розв’язання цієї проблеми: 

 систематичний моніторинг динаміки робочих місць; 

 закріплення випускників на робочих місцях у процесі навчальних 

та виробничих практик; 



 розширення обсягів навчання кращих студентів випускних етапів 

навчання за індивідуальним планом; 

 моніторинг педагогічної діяльності випускників та надання їм 

цільової науково-методичної та практичної підготовки упродовж перших 

років педагогічної роботи. 

Система «заклад  вищої освіти – роботодавець» повинна працювати на 

всіх етапах, починаючи від відбору абітурієнтів до працевлаштування 

випускників з подальшим супроводом їх професійної адаптації.  

Факультетом передбачено встановлення на взаємовигідних умовах 

партнерських стосунків із роботодавцями для залучення їх коштів на 

підготовку, перепідготовку,  підвищення кваліфікації  та надання місць 

студентам для проходження навчальної та виробничої практик. 

Випускаючим кафедрам необхідно сформувати перелік базових 

навчальних закладів та укласти з ними відповідні угоди на проходження 

навчальних та виробничих практик студентами. Провести серед роботодавців 

моніторингові дослідження щодо їх бачення технологій, процедур та правил 

організації і проведення навчальних та виробничих практик, узагальнити 

результати моніторингу, визначити сильні та слабкі сторони забезпечення 

якісної професійно-практичної підготовки студентів, визначити бар’єри, що 

перешкоджають її реалізації та внести пропозиції щодо їх подолання. 

Факультет виходить з того, що компетентності, які отримали 

випускники, їх працевлаштування та кар’єрний ріст є основними критеріями 

при акредитації освітніх програм факультету як структурного підрозділу 

університету, оцінюванні результативності його діяльності. Перспективи 

здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» вбачаємо у отриманні ними 

кваліфікації у виробничій та науковій сферах. 

Факультет іноземних мов планує свою діяльність так, щоб у 

перспективі система «заклад вищої освіти – роботодавець» працювала на всіх 

етапах, починаючи від відбору абітурієнтів до працевлаштування 

випускників з подальшим супроводом їх професійної адаптації. 

Факультет наразі здійснює свою роботу в умовах гармонійного 

поєднання двоступеневої структури вищої академічної освіти, яка відповідає 

ОС «Бакалавр» та «Магістр». Це органічне поєднання є гарантією адаптації 

системи вищої освіти до мінливих соціально-економічних реалій і потреб 

суспільства у довгостроковій перспективі та широкому сенсі, а також до 

освоєння нової моделі освіти – освіти упродовж всього життя. 

Модернізація змісту освіти за значущістю є найсуттєвішою складовою 

змін в освіті. Враховуючи перехід старшої школи на профільне навчання, 

факультету необхідно забезпечити наступність галузей знань при підготовці 



фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр». Серйозна увага приділяється 

оптимізації навчальних та виробничих практик з тим, щоб забезпечити 

здобувачів вищої освіти комплексом компетентностей, необхідних для 

подальшої професійно-практичної діяльності. 

 

2.3. Навчально-методична робота факультету 

Особливості організації навчально-методичної роботи на факультеті 

зумовлені його мовною специфікою. 

Мовна освіта розглядається як соціально-педагогічне явище, 

спрямоване на вивчення, збереження і відтворення національних здобутків у 

навчанні і вихованні особистості, а також на забезпечення відкритості 

системи освіти, її інтеграцію у світовий освітній простір, в тому числі через 

дистанційну освіту. Прагнення України стати повноправним членом 

європейської спільноти в усіх сферах суспільно-політичного життя спонукає 

фахівців до вивчення зарубіжного освітнього досвіду, у якому внаслідок 

розширення сфери міжнародного співробітництва, особливо на 

європейському континенті з формуванням поняття європейський вимір та 

акценту на формуванні багатомовності, серйозної теоретичної і практичної 

розробки набула проблема навчання сучасних (іноземних) мов. 

Питання якості освіти, уніфікації та адаптивності освітніх програм, 

зрозумілості їх змісту та можливості практичної реалізації, визнання 

документів про освіту належать до кола першочергових проблем, що 

знаходяться у фокусі уваги факультету іноземних мов. В умовах глобалізації 

економіки проблеми стандартизації потребують особливої уваги, оскільки 

освіта глибоко інтегрована в економіку, суспільне життя, а її рівень та якість 

істотно впливають на якість життя та на можливість сталого розвитку 

світового співтовариства. 

Вдосконалення навчально-методичної роботи потребує глибокої 

перебудови психологічної, дидактичної, методичної та наукової діяльності 

науково-педагогічних працівників, опанування ними інтерактивних методів 

навчання, інформаційних технологій. 

Особливої уваги вимагає поліпшення науково-методичного та 

навчально-організаційного забезпечення самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти, підвищення її ефективності завдяки створенню якісно нового 

організаційного та інформаційного ресурсного забезпечення. Окреслені 

перспективи висувають на перший план такі завдання, які стоять перед 

студентами і викладачами факультету іноземних мов: 

 підвищення ролі здобувача вищої освіти, як суб’єкта освітньої 

діяльності завдяки його участі у формуванні індивідуального плану; 



 підвищення його відповідальності за результатами навчання; 

 самоорганізація власної освіти; 

 участь в науковій, творчій роботі та в управлінні навчально-

виховним процесом; 

 активне залучення органів студентського самоврядування до 

управління якістю освітнього процесу та якістю вищої освіти. 

Факультет не стоїть осторонь структурних змін в організації 

академічної діяльності, адаптувавши до сучасних вимог освітні програми, 

графік освітнього процесу, навчальні плани, та критерії оцінювання освітньої 

діяль ності і академічних досягнень здобувачів вищої освіти. 

Освітній процес здійснюється за модульним принципом, згідно якого 

модуль – це завершена частина навчальної дисципліни, практики, випускної 

атестації, що реалізується відповідними формами освітнього процесу. 

Науково-методичне та навчально-організаційне забезпечення 

самостійної роботи студентів повинно базуватися на принципах формування 

обсягів та структури педагогічного навантаження викладачами за формами та 

видами навчальних занять, застосуванні нових інформаційних технологій з 

урахуванням значного збільшення частки ефективної індивідуальної роботи 

зі здобувачами вищої освіти. На часі урізноманітнення форм індивідуальних 

навчально-дослідних завдань (ІНДЗ), оптимізація їх оцінювання та 

визначення частки у загальному балі навчальної дисципліни в цілому. 

Здається за доцільне зосередитися, в першу чергу, на ІНДЗ навчально-

дослідницького типу, при виконанні яких передбачити використання 

студентами Інтернет-ресурсів, комп’ютерного моделювання, інших 

інтерактивних технологій. Особливо важливо визначити рейтинг науково-

дослідницької діяльності здобувача вищої освіти (публікації, участь у 

конференціях, олімпіадах, інших творчих конкурсах тощо). 

Якість вищої освіти досягається застосуванням якісних освітніх 

програм, науковими дослідженнями, кадровим забезпеченням, 

інфраструктурою та академічним науковим оточенням. 

Працюючи в рамках ЄКТС, факультет виходить з таких положень: 

 кредитно-трансферна система підготовки фахівців – це не тільки 

один із шляхів оптимізації освітнього процесу, це визнаний європейський 

стандарт та інструмент реалізації завдань мобільності студента і викладача, 

отже, й важливий чинник входження національної системи освіти до 

спільного «Європейського освітнього простору»; 

 рейтингова система контролю знань – це фактор, що стимулює 

студента і викладача до систематичної роботи впродовж семестру; 



 можливість встановлення чіткої індивідуальної траєкторії 

здобуття вищої освіти, в якій враховуються всі види робіт студента, всі 

навчальні здобутки під час навчання в різних університетах. Це й можливість 

переривати навчання, а потім з урахуванням накопичених кредитів 

продовжувати його; 

 за такої системи здійснюється більш об’єктивне оцінювання 

навчальних досягнень студента, що певним чином унеможливлює 

суб’єктивне ставлення до його викладача. Це також зменшить імовірність 

можливих проявів посадових зловживань; 

 як накопичувальна система кредитів дасть змогу ефективно 

працювати в рамках концепції «навчання впродовж життя», створити 

унікальну можливість для людини з погляду її саморозвитку, 

самовдосконалення й утвердження на професійній ниві. 

Реалізуючи вищезазначені завдання, факультет має на меті: створення 

та експлуатацію навчальних систем, доступ до яких здійснюється за 

допомогою локальних комп’ютерних мереж, кабельного телебачення, 

забезпечення умов, за яких викладачі, співробітники та студенти мають 

доступ до Інтернету. На порядку денному стоїть завдання покращити 

матеріально-технічну базу факультету. 

Однією з актуальних проблем розвитку інформатизації сфери освіти є 

забезпечення її необхідною науковою й навчально-методичною базою. Як і 

інші заклади вищої освіти України, факультет вбачає основні стратегічні 

напрями вдосконалення процесу інформатизації освітнього процесу, які є 

можливими через створення: 

- комп’ютерної мережі з використанням технології Інтернету; 

- бази даних науково-дослідних і науково-методичних робіт у 

галузі вищої освіти; 

- банку даних державних стандартів вищої освіти; 

- автоматизованої системи прогнозування якості вищої освіти в 

Україні; 

- системи інформаційних технологій, які використовуються у 

вищій освіті; 

- умов для активної участі в регіональних, міжнародних та інших 

глобальних мережах, об’єднаннях чи проєктах, у розв’язанні глобальних 

проблем, подолання проблем цифрового розподілу; 

- умов для обміну передовим міжнародним досвідом щодо 

практики введення сучасних інформаційних технологій у традиційні сфери 

соціально-економічного розвитку, їхнього реформування та вдосконалення; 



- використання сучасних засобів інформаційних технологій, 

інформаційних телекомунікацій і баз даних для інформаційної підтримки 

освітнього процесу, забезпечення можливості віддаленого доступу педагогів 

і тих, хто навчається, до наукової і навчально-методичної інформації. 

Якість і рівень методичного забезпечення як основного 

інструментарію вищої освіти є визначальним фактором забезпечення якості 

освіти загалом. Методичне забезпечення має два варіанти реалізації: 

власного виробництва і у вигляді навчальних посібників та підручників з 

грифом міністерства. Перший виконує на факультеті функції оперативного 

забезпечення освітнього процесу; другий – фундаментального. Факультет 

продовжить роботу над оперативним і фундаментальним забезпеченням 

освітнього процесу, що передбачає придбання існуючих в Україні кращих 

навчальних видань та розширення власної видавничої діяльності. 

Значну роль у підвищенні якості надання освітніх послуг факультетом 

набуває постійний контракт з потенційними роботодавцями, який 

передбачає: 

- забезпечення розробки та впровадження в освітній процес 

наскрізних і безперервних програм практики з кожної спеціальності, нові 

системи практичної підготовки студентів; 

- формування регіональної об’єднаної комп’ютерної бази даних 

про заклади освіти для проходження всіх видів практик і можливостей для 

вибору студентам-практикантам місць практики через Інтернет; 

- формування системи галузевих зв’язків між роботодавцями та 

закладами вищої освіти для забезпечення здобуття студентами професійних 

навичок під час проходження виробничої практики; 

- розробка і впровадження системи ранньої адаптації випускників 

на робочих місцях із використанням можливостей практичної підготовки; 

- створення загальноуніверситетського форуму з даними з метою 

забезпечення студентського контингенту базами практик, зокрема з 

інформацією про школи, та забезпечення централізованого керівництва 

процесом проходження педагогічних практик студентів. 

 

2.4. Науково-дослідна робота факультету 

Однією з об’єктивних вимог, зумовлених сучасними напрямами 

розвитку факультету, є розвиток науки, подальше підвищення ефективності 

наукових досліджень, зміцнення науково-дослідної бази. 

Активна участь професорсько-викладацького складу, аспірантів, 

докторантів, здобувачів та студентів у науково-дослідній роботі; 

максимальна інтеграція науково-дослідної, навчальної та інноваційної 



діяльності;  формування сучасного наукового кадрового потенціалу; 

стимулювання й розвиток фундаментальних і прикладних досліджень через 

створення нових наукових структур; посилення практично орієнтованої 

спрямованості прикладних досліджень; розробка системи заходів із 

збільшення фінансування наукових досліджень – є головними напрямками 

подальшого удосконалення факультету. 

 Стратегічними напрямами науково-дослідної роботи на 

факультеті є: 

1. Перегляд наявних комплексних кафедральних тем наукових 

досліджень із подальшою їх переорієнтацією на іноземні мови та методику їх 

навчання; 

2. Оптимізація видавничої діяльності факультету, видання наукових та 

навчально-методичних праць; 

3. Підготовка та друк англомовного журналу категорії «Б» – “Studies in 

Comperative Education”; 

4. Щорічне видавництво «Збірника наукових праць студентів та 

молодих учених»; 

5. Публікація    за   кордоном   у   провідних   наукових   та науково-

технічних  виданнях  наукових  результатів,   які   не   є конфіденційною 

інформацією; 

 6. Розробка та впровадження мультимедійних технологій, 

електронних підручників та навчальних посібників; 

7. Розвиток Uman English Learning Hub (як проект IETFL за підтримки 

Британської Ради) – регіонального освітнього хабу на базі УДПУ, який є 

сучасним англомовним середовищем для студентської молоді, педагогічних 

та науково-педагогічних працівників та надання їм можливостей для 

спілкування англійською мовою, отримання нових знань, обміну досвідом та 

роботи над спільними проектами; 

 8. Залучення   до   співпраці   закордонних   замовників    та інвесторів,  

укладання  та  виконання  угод про співробітництво із закордонними   

університетами,   фірмами,   фондами   та    іншими організаціями на 

проведення досліджень і розробок; 

 9. Забезпечення проходження  науковими,  науково-педагогічними 

працівниками, докторантами, аспірантами та обдарованими студентами 

наукового  стажування  за  кордоном,  ознайомлення  з   передовими 

світовими досягненнями техніки і технологій, приладами та науковим 

обладнанням; 



10. Залучення та підтримка наукових та науково-педагогічних кадрів 

факультету до наукової та академічної мобільності, до участі у міжнародних 

конкурсах та проектах; 

 11. Організація   та співорганізація   міжнародних   наукових   та 

науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів; 

12. Презентація та поширення наукових здобутків факультету на 

міжнародних наукових, науково-практичних конференціях шляхом 

покращення фінансування відповідних відряджень; 

13. Забезпечення доступу науковців факультету до сучасних баз 

наукової інформації шляхом укладання двосторонніх договорів із науковими 

установами різних рівнів України та закордону; 

14. Розвивати систему наукового та фахового (мовного) стажування 

викладачів в установах освітньої галузі в Україні та за кордоном відповідно 

до напряму (спеціальності) підготовки студентів, що позитивно впливатиме 

на організацію та підвищення якості їх професійно-практичної підготовки; 

15. Створення системи поліпшення академічної доброчесності 

виконання наукових досліджень викладачами факультету. 

16. Запровадження мотивації наукових та науково-педагогічних кадрів 

шляхом створення системи заохочення та умов для проведення 

міждисциплінарних досліджень. 

17. Здійснення постійного моніторингу публікації статей у виданнях, 

які включені до міжнародних наукометричних баз даних  (Web of Science, 

SCOPUS), у журналах категорії «А» та «Б» в Україні. 

Студентська наука: 

1. Залучення талановитої студентської молоді до науково-дослідної 

роботи на факультеті; 

2. Залучення до наукової роботи студентів І та ІІ курсів, які до 

навчання в університеті мали атестати з відзнакою, були переможцями 

предметних олімпіад та конкурсів Малої академії наук, зокрема: 

закріплювати студентів за викладачами відповідних кафедр, включати їх у 

групи, які готуються до предметних олімпіад, щорічно обговорювати на 

засіданнях кафедр питання щодо залучення до наукової роботи вказаного 

контингенту студентів; 

3. Здійснювати добір бажаючих студентів (передусім зі студентів, які 

займалися науковою роботою) для вступу до аспірантури, як на умовах 

бюджетного фінансування, так і на контрактній основі; 

4. Забезпечення участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт і ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади; 



5. Щорічне проведення студентських наукових конференцій, круглих 

столів. 

 

2.5. Міжнародна діяльність факультету 

Концепція сталого розвитку України до 2030 року орієнтує систему 

національної вищої освіти на міжнародне співробітництво із зарубіжними 

країнами, зокрема, країнами ЄС. Відповідно, приймаючи до уваги 

євроінтеграційний вектор розвитку внутрішньої та зовнішньої політики 

нашої держави, факультет іноземних мов орієнтується на встановлення та 

розвиток європейських партнерств як пріоритет №1. 

Більше того, специфіка місцевого полікультурного середовища 

Уманщини (наявність значного культурно-релігійного осередку євреїв-

хасидів, польської громади та інших національних меншин) та 

розгалуженість мовної та культурної освіти на факультеті та широкий 

іноземний контингент студентів, а також значний кадровий потенціал та 

досвід підрозділу орієнтує нас на тісне співробітництво із країнами Азії, 

Америки, Австралії, а також Африки. 

Зважаючи на стрімке реформування вищої освіти в Україні, такого 

роду співробітництво уможливлює гармонізацію міжнаціональних взаємин, 

перейняття кращих світових освітніх практик та їх втілення на факультеті 

шляхом спільної проектної діяльності, мовних та професійних стажувань, а 

також спільного проведення заходів міжнародного рівня. 

Стратегічною ціллю міжнародного співробітництва факультету є 

здійснення якісної філологічної, педагогічної та перекладацької підготовки та 

перепідготовки фахівців, конкурентноспроможних як на внутрішньому, так і 

зовнішньому ринках праці, завдяки тісній співпраці із зарубіжними 

установами та організаціями, програмами та фондами, на зразок, ERASMUS, 

DAAD, CAMPUS FRANCE, тощо). 

Втілення означеної цілі передбачає реалізацію низки завдань: 

 інтегрувати іншомовну освіту на факультеті у світовий освітній 

процес; 

 налагодити змістовну роботу з тими зарубіжними партнерами, 

які становлять науковий, освітній та інноваційний інтерес для 

підрозділу; 

 втілити науковий та професійний потенціал кадрового складу 

факультету у різноманітних проектах у співпраці з Британською 

Радою в Україні, Американською Радою та програмами та 

фондами Європейського Союзу; 



 стати більш привабливими для абітурієнтів з різних країн світу 

завдяки  якісній підготовці майбутніх фахівців у 

полікультурному середовищі факультету;   

 вести політику співпраці роботодавець-студент-університет задля 

підготовки фахівців, затребуваних на ринку праці.  

 забезпечити доступність та відкритість інформації про наявні 

можливості участі у міжнародних програмах та проектах шляхом 

інформування кафедр та студентської громади за допомогою 

традиційних та сучасних засобів комунікації; 

 розширити можливості академічної мобільності для викладачів 

та студентів; 

 розробити та запровадити нові програми подвійного диплому для 

здобувачів вищої освіти на факультеті; 

 втілити національний та зарубіжний досвід у проведенні 

міжнародних конференцій, круглих столів, створенні мовних та 

культурних осередків та центрів. 

Ключовими показниками реалізації поставленої цілі та завдань 

стануть: збільшена кількість іноземних громадян у якості студентів 

факультету; покращений міжетнічний мікроклімат підрозділу; затребуваність 

випускників у відповідних галузях національної та світової економіки; 

розвиток проектної діяльності і, як наслідок, фінансування передових 

освітніх ініціатив; покращення показників академічної мобільності; 

професійний розвиток та становлення викладачів. 

 

2.6. Виховна робота факультету 

 Виховна робота на факультеті іноземних мов, як і загалом в 

університеті є важливим компонентом освітнього процесу. Її зміст 

визначається основними державними документами: Законом України «Про 

освіту», Законом України «Про вищу освіту», «Концепцією національного 

виховання студентської молоді» і проводиться як під час навчання за рахунок 

реалізації виховного потенціалу дисциплін кафедри, так і в поза навчальний 

час. 

  У Національній концепції виховання студентів зазначено, що метою 

виховання є становлення громадянина України, патріота своєї країни, 

готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, 

демократичну, соціальну й правову державу, здатного виявляти національну 

гідність, знати свої обов’язки та права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти 

громадянському миру й злагоді в суспільстві, поводитися компетентно, бути 



конкурентоспроможним, успішно само реалізовуватися в соціумі як 

громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури. 

Вихідними положеннями виховного процесу є принципи національно-

патріотичного виховання студентської молоді. В основу системи 

національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української 

державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. 

Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, 

кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології. 

 Важливою ланкою виховної роботи на факультеті є інститут кураторів. 

Робота кураторів спрямована на реалізацію основних завдань національного 

виховання студентської молоді. Головними рисами роботи викладача-

куратора повинні бути ціленаправленість, принциповість, висока культура, 

справедливість до себе і студентів, чуйність до запитів і думок студентів, 

високе почуття громадянської відповідальності за освіту майбутніх 

фахівців. Вимогливість кураторів повинна поєднуватись з уважністю, 

вмінням бачити та поважати в кожному студентові особистість з присутніми 

їй індивідуальними якостями. 

Оцінка ефективності виховної роботи викладача-куратора дається на 

основі сукупного аналізу навчальних та громадських показників 

академічної групи, виконання куратором своїх обов’язків, також і з 

урахуванням його активності в рішенні навчально-виховних питань. 

З метою досягнення більшої ефективності виховного процесу на 

факультеті кураторам необхідно значно розширити комплекс заходів 

спрямованих на затвердження у свідомості студентів української ідеї 

державотворення, національної консолідації, національної злагоди. 

Світоглядні знання переходять у погляди лише тоді, коли засвоєння їх 

відбувається у цікавій та доступній формі. З огляду на це, роботу зі 

студентами необхідно будувати на засадах особистісно орієнтованого 

підходу з використання активних методів виховання, інтеграції традиційних  

і нових форм та методів виховної роботи. 

 Визначаючи зміст виховної робот необхідно більше орієнтуватися на 

вікові особливості студентів. Для студентів першокурсників – це адаптація 

до умов закладу освіти, залучення до активної навчально-виховної та 

професійно-педагогічної роботи, знайомство з історією започаткування 

університету та факультету, історією міста, знайомство з національним 

надбанням українського народу, формування зовнішньої і внутрішньої 

культури громадянина. На старших етапах зміст і форма виховної роботи 

мають бути спрямованими на формування особистості студента як педагога-

вихователя. При цьому необхідно передбачити творчу участь студентів в 



удосконаленні навчально-виховного процесу та роботу зі студентами 

молодших курсів. 

  Факультет іноземних мов спрямовує  виховну роботу у напрямку 

забезпечення високого рівня професійності молодої особистості, сприяння 

розвитку індивідуальних здібностей, таланту і самореалізації студентської 

молоді, що є одним із завдань національного виховання. Студент мають 

можливість для розкриття та реалізації своїх здібностей у студіях та клубах, 

які функціонують у структурі факультету. Це студія європейських 

мов,  студія «Міжнародна освіта», студентська  студія дозвілля, 

хореографічна студія, ФАНТІК-клуб, студентський хор «Carmina Mundi», 

народний аматорський хореографічний колектив профспілок України 

«Inspiration», «English speaking club» 

Перспективами роботи факультету у цьому напрямку є подальше 

розширення його інфраструктури шляхом створення нових творчих 

колективів, розвитку студентських клубів та об'єднань, спрямованих на 

професійний та особистий розвиток  молоді. 

Особливості організації виховної роботи на факультеті зумовлені його 

мовною специфікою, що вбачається у вивченні та відтворенні національних 

традицій країн мови яких вивчаються. Реалізації цього завдання значною 

мірою сприяє діяльність означених студій і клубів за інтересами, в яких чітко 

простежуються чотири змістові лінії: англомовна, франкомовна, 

німецькомовна та іспаномовна. 

    У подальшому вбачаємо за необхідне: 

 Започаткувати конкурс «Найактивніша студентська група», 

«Студент року» 

 Проведення днів факультету 

 Створити інформаційну кампанію «Ідея – Дія - Результат» 

залучивши студентів університету до громадського та культурно-

масового життя. 

 Започаткувати фотоконкурс «Країна на долоні» 

Налагодження інтернет-контактів з іншими європейськими клубами в 

Україні та за кордоном, ширше залучення носіїв іноземних мов до участі у 

роботі. «Міжнародні студії» та ФАНТІК-клубу мають бути пріоритетами їх 

діяльності у найближчій перспективі.  Демократизація освіти, упровадження 

європейських цінностей і стандартів освіти неможливе без активного 

залучення студентів до управління освітнім процесом через розвиток 

студентського самоврядування. Студентське самоврядування – це право і 

можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та 



інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним 

закладом. 

На факультеті діє система студентського самоврядування на чолі із 

головою студентського самоврядування (студентським деканом) та 

головою профспілки студентів факультету. Студентський декан обирається 

шляхом таємного голосування і координує роботу всіх сфер діяльності 

студентського управління. 

Студентська рада факультету іноземних мов створена за ініціативи 

студентства і є справжньою командою лідерів самоврядування. Вона є 

сполучною ланкою між студентами, викладачами та адміністрацією 

факультету та університету. 

         Основними напрямами її діяльності є: 

 вдосконалення всієї системи роботи з адаптації студентів-

першокурсників до вузівського життя; 

 залучення до організації позанавчальної, соціально-значущої 

діяльності широкого кола студентів факультету; 

 вдосконалення та покращення роботи волонтерського центру, 

забезпечення співпраці  його з волонтерськими організаціями міста; 

 формування у студентів почуття відповідальності, свідомого 

ставлення до участі у вирішенні важливих проблем студентського життя; 

 формування гармонійної особистості на основі національно-

патріотичного виховання студентів; 

Робота студентського самоврядування факультету є досить 

ефективною, однак вбачається за необхідне її подальше удосконалення. 

Можливими шляхами покращення діяльності студентської ради факультету у 

найближчій перспективі має стати: 

 організація співпраці органів студентського самоврядування з 

державними закладами, установами та громадянськими організаціями, щодо 

реалізації проектів та програм розвитку студентського лідерського руху; 

 якісне удосконалення співпраці з молодіжними організаціями та 

студентами інших ЗВО; 

 формування особистості стійкої до навколишнього світу (вміння 

гнучко реагувати на зміну умов життя, адаптуватися до нагальних соціальних 

та професійних вимог)  

На сьогодні, однією із проблем для студентської ради факультету є 

відсутність сектору, котрий зроби в би студентське і факультетське життя 

насиченим. Це Public Relations (зв’язок з громадськістю). PR-сектор – 

організаційна ланка між потоками нової інформації та студентами. 

http://oneu.edu.ua/pages/viddili-i-sluzhbi/student-profsoyuz/


Сектор має на меті ведення сторінок факультетів в соцмережах 

Facebook та Instagram, анонсуванням подій, розробку оголошень, плакатів 

для підтримки представників факультету на культмасових заходах, 

оформленням стенду поздоровлень, створенням фотозвітів з культмасових 

заходів факультету. 

Співробітництво в культурно-гуманітарній сфері між Україною і 

Туркменістаном здійснюється в рамках чинних двосторонніх угод. Важливе 

місце у двосторонніх українсько-туркменських відносинах посідає співпраця 

у сфері освіти та Закону України «Про правовий статус іноземців», в якому 

закріплені основні права, свободи та обов’язки іноземних громадян, які 

проживають або тимчасово перебувають в Україні. 

Одним із важливіших напрямків виховної діяльності факультету 

іноземних мов є підготовка іноземних студентів та  забезпечення тісного 

взаємозв’язку між професорсько-викладацьким складом і студентами-

туркменами.  Завдання виховної діяльності котрі є нагальними - наступні: 

формування у студентів культури міжособистісних стосунків,толерантності, 

навичок самоосвіти і різнобічний розвиток їх творчих здібностей;створення 

умов для фізичного, інтелектуального, морального і духовного розвитку 

особистості іноземних студентів; поліпшення соціальної активності 

студентів-іноземців, самостійності та відповідальності в житті колективу і 

соціуму; прищеплення та розвиток загальної культури шляхом їх залучення 

до української національної культури, звичаїв і традицій. Особлива увага 

приділяється індивідуальній роботі зі студентами, індивідуальним бесідам. З 

метою полегшення адаптації студентів-іноземців до навчання  та 

ознайомлення з історією та культурою міста проводяться екскурсії. 

Студенти-іноземці є активними учасниками різноманітних виховних заходів, 

що проводяться на факультеті та в університеті. 

Упродовж року студенти організовують різноманітні заходи щодо 

святкування визначних свят та подій їхньої країни (День незалежності 

Туркменістану, День нейтралітету) 

У подальшому вбачаємо обов’язковим до виконання: 

 посилити контроль за навчанням студентів іноземців; 

 проводити контроль відвідування курсів української та 

англійської мов студентами першого курсу, з метою підвищення рівня 

володіння мовами; 

 залучати студентів іноземців до організації та проведення заходів 

різного типу спільно зі студентами з України, що сприятиме співпраці та 

посиленню дружніх відносин.  

Декан факультету                                        І.С. Постоленко 


