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 Комісія – це дорадчо-консультативний колегіальний 
орган Університету, створений з метою аналізу та 
моніторингу стану англомовної підготовки студентів 
технічних спеціальностей Університету, надання 
пропозицій щодо оптимізації методики та змісту 
навчання англійської мови професійного 
спрямування на технічних факультетах та підтримки 
випускових кафедр у забезпеченні англомовного 
навчання студентів-іноземців 



ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ  
 За результатами розгляду і вивчення питань Комісія готує 

висновки і рекомендації, які приймаються більшістю 
голосів членів Комісії, що беруть участь у засіданні.  

 До участі в роботі Комісії (за потреби) при розгляді 
конкретних питань можуть запрошуватись інші фахівці й 
працівники структурних підрозділів Університету без права 
голосу. 

 Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, доводяться 
до відома керівників підрозділів, у яких забезпечується 
англомовна підготовка, є обов’язковими для їх урахування. 
 



ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ 

 Сприяти підвищенню якості освітніх послуг у сфері 
англомовної освіти та англомовних компонентів інших галузей 
вищої освіти в Університеті.  
 Здійснювати моніторинг якості викладання англійської 
мови професійного спрямування у рамках співпраці з 
Інститутом моніторингу якості освіти та аналізом отриманих 
результатів. 
 Надавати пропозиції щодо підвищення рівня володіння 
англійською мовою здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників Університету та сприяти їх реалізації.  
 Здійснювати регулярний моніторинг та періодичний 
перегляд англомовного компоненту освітніх програм. 
 Реалізовувати Концепцію організації та моніторинг 
англомовного навчання в Університеті. 



 Оцінювати якість курсів та програм «Англійська мова як 
мова викладання» з метою їх систематичного оновлення та 
вдосконалення. 

 Розробляти та впроваджувати в освітній процес пілотні 
проєкти із покращення результатів англомовного навчання на 
основі новітніх методик викладання та відповідних навчальних 
матеріалів. 

 Проводити навчання НПП випускових кафедр, які 
забезпечують англомовне навчання, студентів-іноземців 
учасників курсів і програм «Англійська мова як мова 
викладання». 

 Проводити експертизу та рекомендувати МР Університету 
пропозиції щодо видання навчально-методичних розробок 
для забезпечення англомовного професійно орієнтованого 
навчання у рамках співпраці з Експертною радою з 
навчальних видань. 

 Організаційний, науково-методичний і нормативний супровід 
удосконалення англомовної освіти в Університеті. 
 
 



 Залучати до надання пропозицій з питань діяльності Комісії, а 
також створювати робочі групи метою реалізації рекомендацій 
Комісії учасників освітнього процесу в Університеті, зокрема, 
представників випускових технічних кафедр, представників 
кафедр, відповідальних за англомовну підготовку здобувачів вищої 
освіти, а також провідних фахівців у галузі питання, що розглядається. 

 Організовувати проведення анкетувань учасників освітнього 
процесу з метою визначення їхніх професійних потреб, пов’язаних зі 
знаннями професійної англійської мови. 

 Організовувати контроль рівня англомовної підготовки НПП 
випускових кафедр, які забезпечують англомовне навчання, 
студентів-іноземців та шляхом проведення тестувань, інтерв’ю та 
опитувань з метою моніторингу якості підготовки та виконання 
покладених на Комісію завдань. 
 



Співпрацювати з усіма підрозділами Університету: 
 

 Організовувати проведення конференцій, семінарів, навчально-методичних 
тренінгів для учасників освітнього процесу з метою висвітлення результатів  
роботи Комісії та поширення практичних доробок та рекомендацій щодо 
організації англомовного навчання: 
 науковий семінар «Мотивація студентів під час навчання англійської мови та вплив 

інтернет-ресурсів на її підвищення», «Підвищення мотивації навчання студентів 
англійської мови засобами наукової роботи» або «Інноваційні технології навчання 
англійської мови»;   

 організаційно-консультативний семінар «Розвиток іншомовної компетентності 
викладачів і студентів в умовах сучасного освітнього середовища» або “The Best 
Practices in Teaching English as a Foreign Language”; 

 Воркшоп «Інноваційні методики у навчанні англійської мови як засіб мотивації 
здобувачів вищої освіти». 

 Факультативні курси англійської мови для студентів нефілологічних 
спеціальностей, а також підготовки до складання ЄВІ. 

 Майстер-класи з викладання англійської мови саме для викладачів технічних 
дисциплін англійською мовою в рамках методичних семінарів кафедр 
англомовної підготовки Факультету лінгвістики тощо. 

 



СПІВПРАЦЮЙМО РАЗОМ З НАМИ 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 
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