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Результати роботи 

із забезпечення якості вищої освіти 

на факультеті іноземної філології 

за 2016-2017н.р. 

 

 
Назва заходу Термін 

виконання 

Результат 

Моніторинг освітніх 

програм 

 вересень 

2016р. - 

лютий 

2017р. 

1. Компаративний аналіз освітніх програм за спеціальностями 

факультету здійснювався у співпраці з Київським національним 

лінгвістичним університетом (кафедра англійської філології і 

філософії мови імені професора О.М.Мороховського, кафедра 

німецької філології, кафедра англійської філології і перекладу), 

Херсонським державним університетом (кафедра англійської 

мови та методики її викладання), Харківським національним 

університетом імені В.Н.Каразіна (кафедра англійської 

філології, методики викладання іноземних мов). 

  2. На основі здійсненого аналізу було внесено необхідні      

корективи щодо удосконалення освітніх програм за 

спеціальностями факультету. 

Моніторинг 

навчально-

методичних 

матеріалів 

 протягом 

2016-

2017н.р. 

1. З метою забезпечення єдиних методичних підходів до 

викладання дисциплін, які є профільними одночасно для кількох 

кафедр, а також для забезпечення належного рівня експертизи 

навчально-методичних розробок, сформовано предметну 

комісію при науково-методичній раді факультету, до складу якої 

увійшли завідувачі кафедр та уповноважені представники зі 

спеціальностей факультету. 

2. Навчально-методичні матеріали, розроблені викладачами 

кафедр подаються на розгляд предметної комісії, науково-

методичної ради факультету. За необхідності залучаються 

експерти з інших навчальних закладів. 

Формування 

якісного 

контингенту 

здобувачів вищої 

освіти (у тому числі, 

профорієнтаційна 

робота) 

 протягом 

2016-

2017н.р. 

Протягом  2016-2017н.р. проводилась 

профорієнтаційна робота у ЗОШ міста та області згідно з планом з 

метою популяризації спеціальностей факультету та залучення 

абітурієнтів. За допомогою засобів масової інформації створено та 

підтримується позитивний імідж факультету (сайт факультету, 

соціальні мережі, телебачення, преса). Проведено скайп-конференції 

з вчителями, абітурієнтами та батьками пмт. Доманівка (листопад), 

м.Березніговате (листопад), м. Вознесенськ (лютий), м. Першотравня 

(березень). Викладачами факультету проводились спільні заходи 

методичного та профорієнтаційного характеру у ЗОШ №3, 4, 15, 41, 

39, 18, 30, 52, 7, 27, 16, 50. Для вчителів та старшокласників шкіл 

міста було організовано тиждень відкритих дверей на факультеті (18 

листопада 2016р., 12 лютого 2017р.), в рамках яких були проведені 

відкриті заняття з участю студентів та старшокласників, круглий 

стіл, організовано зустріч старшокласників та студради факультету. 



Залучення 

випускників та 

роботодавців до 

перегляду змісту 

навчання зі 

спеціальних 

дисциплін та 

корекція і уточнення 

програм практик 

 вересень - 

жовтень 

2016р. 

Затверджені програми практик, наявність договорів: 

1) виробнича: 

ТОВ «Транс Лінк-Україна», ТОВ «Профальянс», ТОВ «Техніка і 

Технології», БП «Лінгвіст», Головне управління національної 

поліції в Миколаївській області; 

2) педагогічна практика: ЗОШ№22, ЗОШ№35, ЗОШ№19, 

ЗОШ№3, ЗОШ№41, ЗОШ№4, ЗОШ№15, гуманітарна гімназія 

№41, гуманітарна гімназія №2, ЗОШ№ 34, ЗОШ№52, ЗОШ№1 

імені «Ольжича», перша українська гімназія імені М.Аркаса, 

ЗОШ№53, ліцей «Педагог»; 

3) педагогічна практика у літніх мовних таборах: Департамент 

освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, ЗОШ№22, 

ЗОШ№35, ЗОШ№19, ЗОШ№3, ЗОШ№41, ЗОШ№4, ЗОШ№15, 

гуманітарна гімназія №41, гуманітарна гімназія №2, ЗОШ№ 34, 

ЗОШ№52, ЗОШ№1 імені «Ольжича», перша українська гімназія 

імені М.Аркаса, ЗОШ№53. 

Опитування 

студентів та 

роботодавців щодо 

рівня їх 

задоволеності 

наповненням та 

якістю існуючих в 

університеті освітніх 

програм 

 жовтень 

2016р. 

березень 

2017р. 

1. Опитування студентів II-VII курсів (проводилось 

уповноваженими представниками зі спеціальностей факультету, 

жовтень 2016р., березень 2017р.) щодо рівня їх задоволеності 

наповненням та якістю існуючих в університеті освітніх 

програм.  

Порівняння змісту 

освітніх програм з 

аналогічними 

програмами 

закордонних та 

вітчизняних ВНЗ 

  протягом 

2016-

2017н.р. 

 1. У рамках проекту Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-

TEMPUS-JPCR Aston University Developing the Teaching of 

European Languages: Modernising Language Teaching through the 

Development of Blended Masters Programmes, «Вдосконалення 

викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-

технологій у підготовку вчителя». (Астонський університет, 

Велика Британія). 

Результати: складання програм дисциплін для дистанційного 

навчання для спеціальності 8.02030302 Мова і література 

(англійська) 

2. У рамках проекту Еразмус + 8574064-EPP-1-2016-1-LT-

EPPKA2-CBHE-SP «Структуризація співпраці щодо 

аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та 

академічного письма  на регіональному рівні України» /DocHub/ 

(Structuring Cooperation in Doctoral Research, Transferrable Skills 

Training and Academic Writing Instructionin Ukraine’s Region) 

(Університет Тампере, Фінляндія; Лімерікський технологічний 

інститут, Ірландія) 

Результат: складання програм дисципліни Академічне писемне 

мовлення для навчання у магістратурі, аспірантурі за 

спеціальностями університету.   

Внутрішнє та зовнішнє рецензування змісту 

навчальних та  жовтень Програми дисциплін для спеціальності 8.02030302 Мова і 



робочих програм 2016р. література (англійська) (координатор проекту Темпус доктор 

Сью Гартон, Астонський університет, Велика Британія). 

 

навчальних 

методичних 

посібників,  

 протягом 

2016-

2017н.р. 

 

Навчальні посібники: 

1. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «Стилістика. Аналіз 

англомовного художнього тексту», 2017. - 156с.  (затверджено 

вченою радою МНУ ім. В.О. Сухомлинського (протокол  №20 

від 16.01.17.) 

2.Філіппєва Т.І. «Словник довідник зі стилістики англійської 

мови для студентів філологічних факультетів» (з теоретичних 

дисциплін: «Стилістика англійської мови»; «Стилістика 

публіцистичного тексту»), 2017. - 122с. (затверджено вченою 

радою МНУ ім. В.О. Сухомлинського (протокол №20 від 

16.01.17.) 

3.Баркасі В.В., Нікіфорчук С.С. «Лексикологія англійської мови 

(для самостійної роботи студентів)», 2017. - 200с. (затверджено 

вченою радою МНУ ім. В.О. Сухомлинського (протокол №20 від 

16.01.17.) 

4. Баркасі В.В., Каленюк С.О., Коваленко О.В. «Словник 

лінгвістичних термінів для студентів філологічних факультетів», 

2017. - 128с. (затверджено вченою радою МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського (протокол №20 від 16.01.17) 

5. Шевченко І.В. «Історія основної мови (для самостійної роботи 

студентів)», 2017. - 126с. (затверджено вченою радою МНУ ім. 

В.О. Сухомлинського (протокол №20 від 16.01.17.) 

6. Солодка А.К. «Іноземна мова за науково-професійним 

спрямуванням», 2017. - 252с. (затверджено вченою радою МНУ 

ім. В.О. Сухомлинського (протокол №20 від 16.01.17.) 

7. Волченко О.М. «Порівняльна лексикологія англійської та 

української мов», 2017. - 137с. (затверджено вченою радою МНУ 

ім. В.О. Сухомлинського (протокол №20 від 16.01.17.) 

8. Майстренко М.І., Майстренко Л.В. «Історія зарубіжної 

літератури. Античність-Середньовіччя-Відродження», 2017. - 

127с.   

9. Майборода Р.В. «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» для студентів І-ІІ курсів факультету економіки, 

2017. - 134с. (затверджено вченою радою МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського (протокол  №20 від 16.01.17.) 

Методичні рекомендації: 

1. Шапочка А.К. Методичні рекомендації з тестового контролю 

знань з дисципліни «Лінгвокраїнознавство», 2016. - 144с. 

(затверджено вченою радою МНУ ім. В.О. Сухомлинського 

(протокол  №5 від 16.11.16.) 

2. Шапочка А.К. Методичні рекомендації з тестового контролю 

знань з дисципліни «Історія, географія, культура країн основної 

іноземної мови», 2016. - 136с. (затверджено вченою радою МНУ 

ім. В.О. Сухомлинського (протокол  №5 від 16.11.16.) 



3. Дем’яненко О.Є., Шиян Т.В. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів 

І-ІІ курсів філологічного факультету, факультету дошкільної та 

початкової освіти, 2017. - 192с. (затверджено вченою радою 

МНУ ім. В.О. Сухомлинського (протокол  №20 від 16.01.17.) 

4. Айзікова Л.В Методичні рекомендації для самостійної роботи 

з дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” 

для студентів І-ІІ курсу механіко-математичного факультету, 

2017. - 117с. (затверджено вченою радою МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського (протокол  №20 від 16.01.17) 

5. Раковська М.А., Пустовойченко Д.В. Методичні рекомендації 

для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мови» для 

студентів І курсу Інституту історії, політології та права, 2017. - 

176с. (затверджено вченою радою МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського (протокол  №20 від 16.01.17.) 

6. Ружевич Я.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи з 

дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів 2 

курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного 

факультету, 2017. - 134с. (затверджено вченою радою МНУ ім. 

В.О. Сухомлинського (протокол  №20 від 16.01.17.) 

 

студентських робіт  протягом 

2016-

2017н.р. 

1. Рецензія (внутрішня) курсових робіт студентів. Перевірка за 

допомогою програми Антиплагіат (бібліотека МНУ, наявність 

довідки обов'язкова). 

2. Рецензія (внутрішня, зовнішня) дипломних робіт студентів. 

Перевірка за допомогою програми Антиплагіат (бібліотека 

МНУ, наявність довідки обов'язкова). 

пакетів тестових 

завдань 

 квітень - 

травень 

2017р. 

Зміст пакетів тестових завдань обговорювався на засіданнях 

кафедр, навчально-методичної комісії факультету (протокол №8 

від 13.04.2017р., протокол №9 від 11.05.2017р.); проведено 

внутрішнє рецензування гарантами освітніх програм, що 

зазначено в інформаційних картах пакетів тестових завдань 

дисциплін, що тестуються. 

Інтенсифікація 

самостійної роботи 

студентів та її 

регулярний 

контроль і 

оцінювання 

  протягом 

2016-

2017н.р. 

1.Складено та затверджено графіки навчального процесу на I, 

II семестри 2016-2917н.р. із зазначенням зарахування кредитів  

за дисциплінами, що викладаються. Викладачі факультету 

склали навчально-методичні карти дисциплін, які затверджені 

навчально-методичною комісією факультету. У навчально-

методичній карті дисципліни зазначено: кількість кредитів, зміст 

кожного кредиту, години аудиторної та самостійної роботи, 

форми поточного та тематичного контролю, кінцевий термін 

зарахування відповідного кредиту. Контроль за виконанням 

самостійної роботи студентів здійснювався згідно з графіком 

консультацій викладача.  

2.Викладачами факультету підготовлено до друку та 

затверджено вченою радою університету методичні рекомендації 

до самостійної роботи студентів за дисциплінами, що 



викладаються (6). 

3.Керівним складом факультету на початку навчального року 

до відома студентів доведено систему та критерії оцінювання 

видів робіт з дисципліни, включаючи оцінювання самостійної 

роботи; кожною кафедрою розроблено графіки навчального 

процесу, відповідно до яких систематично здійснювалося 

керівництво та контроль за самостійною роботою студентів. 

Щомісячно деканатом здійснювалася перевірка своєчасного 

накопичення студентами балів за кредити з дисциплін, що 

вивчалися. 

4.Розроблена та апробована на I,II курсах карта самостійної 

роботи студента з дисципліни. 

5. Проводиться постійний контроль журналів академічних 

груп щодо засвоєння кредитів студентами.   

Наукова робота викладацького складу 

Участь у наукових 

дослідженнях  

 протягом 

2016-

2017н.р. 

Протягом 2016-2017н.р. на факультеті виконувалося 5 

наукових досліджень (2 - фундаментальних та 3 - прикладних), 2 

з них завершено, 3 розпочато. Тематика наукових досліджень 

проводилась в межах пріоритетних напрямів наукових 

досліджень, визначених законодавством України. 

1. «Розвиток культурного інтелекту студентів в процесі 

кроскультурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти» 

(Номер державної реєстрації НДР: 0115U002065) 

Керівник: д.п.н., професор Солодка А.К. 

Відповідальний виконавець: к.п.н., доцент Дем’яненко О.Є., 

Замовник: Впровадження дослідження у програмі «Access» 

(English Access Microscholarship Program) за підтримки 

Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні і Державного 

департаменту Сполучених Штатів Америки./ Договір про 

співпрацю: Миколаївського благодійного фонду МЕТА «Від 

спільного бачення – до спільних дій» (голова фонду Твердої 

Т.В.), Центральної міської бібліотеки ім. М.Л.Кропивницького м. 

Миколаєва та факультету іноземної філології Миколаївського 

національного університету ім. В.О.Сухомлинського (2016-

2018). 

2. «Переклад як центральна ланка полілінгвальної 

опосередкованої комунікації» (Номер державної реєстрації 

НДР: 0112U004181) 

Керівник: д.п.н., професор Солодка А.К. 

Відповідальний виконавець: к.п.н., доц. Абабілова Н.М. 

Замовник: ТОВ «Транс Лінк-Україна» 

3. «Лексико-семантичні та етнокультурологічні особливості 

мовних одиниць у контексті міжкультурної комунікації (на 

матеріалі німецької та української мов)». Номер державної 

реєстрації НДР:  0117U004482 

Керівники: доц.Водяна Л.В., доц.Осипов П.І. 

4. «Імплементація методики предметно-мовного 



інтегрованого навчання (CLIL) в процесі професійно 

орієнтованої підготовки магістрів» (Номер державної 

реєстрації НДР: 0117U004685). 

Керівник: к.п.н., доц. Мироненко Т.П. 

Замовник:  

5. «Контрастивний аналіз використання  електронної 

інформації (DDL) у формуванні прагматичних компонентів 

металінгвістичної компетенції студентів» 

Керівник: доц. Мироненко Т.П. 

Відповідпльний виконавець: доц.Добровольська Л.С. 

Номер державної реєстрації НДР: зареєстровано в МОН (2017р.)  

Терміни виконання теми: початок -01.17р. , закінчення – 

01.2020р. 

Замовник: Пекінський педагогічний університет, КНР. 

Індивідуальні теми:  

Айзікова Л.В. Компетентнісний підхід у теорії та практиці 

шкільної освіти Великої Британії. (Науковий керівник: Доктор 

пед. наук, проф. Ситченко А.Л.); 

Зозуля Ю.Ю. Формування міжкультурного плюралізму 

майбутніх вчителів. (Науковий керівник: д.п.н., проф. А.Ф. 

Линенко); 

Нікіфорчук С.С. Біографія як тип тексту: лінгвостилістичний 

аспект (на матеріалі американської та британської 

лінгвокультурних традицій) (Науковий керівник: д.філол.н., 

проф. 

В.В. Демецька); 

Батрак Т.В. Підготовка майбутніх вчителів зарубіжної 

літератури до поза навчальної діяльності у загальноосвітніх 

навчальних закладах. (Науковий керівник: д.філол.н., проф. 

Т.В. Яцула); 

Васіна І.В. Хронотоп як текстотвірна категорія (на матеріалі 

хоррору, трилеру детектива-трилеру американської 

лінгвокультури) (Науковий керівник: д.філол.н., проф. 

В.В. Демецька); 

Усаченко І.В. Фоностилістичні особливості англійської мови (на 

матеріалі шведсько-англійських білінгвів) (Науковий керівник: 

д.філол.н., проф. О.Д.Петренко). 

участь у грантових 

програмах 

протягом 

2016-

2017н.р. 

1. Проект Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-

JPCR Aston University Developing the Teaching of European 

Languages: Modernising Language Teaching through the 

Development of Blended Masters Programmes, «Вдосконалення 

викладання європейських мов на основі впровадження онлайн-

технологій у підготовку вчителя». (Астонський університет, 

Велика Британія) 

2. Проект Еразмус +8574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-

SP «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, 

навчання універсальних навичок та академічного письма  на 



регіональному рівні України» /DocHub/  (Structuring Cooperation 

in Doctoral Research, Transferrable Skills Training and Academic 

Writing Instruction in Ukraine’s Region) 

3.Tempus IV 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR 

Aston University Developing the Teaching of European Languages: 

Modernising Language Teaching through the Development of 

Blended Masters Programmes, - грант на стажування магістрів та 

викладачів з Астонського університету та МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського (кафедра англійської мови і літератури) 

4. Еразмус + Aston University Developing the Teaching of European 

Languages: Modernising Language Teaching through the 

Development of Blended Masters Programmes (Астонський 

університет, Велика Британія), 2017р. 

5. Swedish Institute Funding for Alumni Events, 2016р. 

6. English Access Microscholarship Program. Благодійний фонд 

МЕТА, Іноземна неурядова організація ‘Project Harmony, Inc. 

Ukraine’ (PH International), Відділ з питань викладання 

англійської мови Посольства США в Україні. 

7. Strategic Leadership for Academic Integrіty (2016р.) 

проведення 

наукових гуртків 

 протягом 

2016-

2017н.р. 

кафедра англійської мови - студентське наукове товариство 

«Філолог» (12 студентів);  

кафедра перекладу - гурток  «Перекладач» (10 студентів). 

вітчизняне та 

закордонне 

стажування 

протягом 

2016-

2017н.р.  

Вітчизняне стажування: 

1. Баркасі В.В. Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова (кафедра прикладної лінгвістики). 

Підвищення кваліфікації. Сертифікат № 021, 13.04 2017р. 

2. Шевченко І.В. Чорноморський національний університет ім. 

Петра Могили, кафедра англійської філології. Підвищення 

кваліфікації 20.02.2017р. по 20.03.2017р. 

Закордонне стажування: 

1. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Стажування у рамках 

проекту TEMPUS 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-

JPCRAstonUniversity “Вдосконалення викладання європейських 

мов на основі впровадження  онлайн-технологій під час 

підготовки вчителів”  (Педагогічний університет Фрайбурга, 

кафедра англійської філології; м.Фрайбург, Німеччина, червень 

2016 р.) 

2. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Стажування у рамках 

проекту Еразмус + 8574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP 

«Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, 

навчання універсальних навичок та академічного письма  на 

регіональному рівні України» /DocHub/ (Structuring Cooperation 

in Doctoral Research, Transferrable Skills Training and Academic 

Writing Instruction in Ukraine’s Region)( Університет Тампере, 

Фінляндія, лютий 2017 р.) 

3. Мироненко Т.П. Стажування у рамках проекту TEMPUS, 

Астонський університет, Велика Британія, березень 2017р.; 

4. Мороз Т.О., Солодка А.К. Стажування у рамках проекту 

Еразмус + 8574064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP 

«Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, 

навчання універсальних навичок та академічного письма  на 



регіональному рівні України» /DocHub/ (Structuring Cooperation 

in Doctoral Research, Transferrable Skills Training and Academic 

Writing Instruction in Ukraine’s Region) ( Лімерікський 

університет, Ірландія, червень 2017 р.) 

5. Мороз Т.О., Солодка А.К. School of Scientist  and Teacher’s 

Training, Poland, The Academy of Management and Administration, 

липень 2016р. 

6. Шапочка А.К. Стажування у Міжнародному тренінговому 

центрі ім. А. Офрі (МЕТС), Єрусалим, Ізраїль. Навчальний курс: 

“New pedagogies in the 21
st
 century – For Higher Education 

teachers”, Єрусалим, Ізраїль, грудень 2016р. 

7. Єфіменко Т.М. Університет Lansi-Suomen Opisto, м. 

Гуйттінен, Фінляндія, травень 2017р. 

участь у різного 

рівня конференціях 

 протягом 

2016-

2017н.р. 

1. Міжнародні:51 

2. Всеукраїнські:52 

3. Регіональні:22  

наукова робота зі 

студентами 

 протягом 

2016-

2017н.р. 

1. Залучення магістрантів до виконання НДР кафедри: 

- кафедра англійської мови і літератури: Савчук Анастасія,  

Рудичек Олена,  Шептицька Анастасія, Тригуб Кристина; 

- кафедра німецької мови і літератури: Сукліян В., Ляхова В., 

Умарова А., Венедиктова Н.; 

- кафедра перекладу: Лисенко Н., Новіцькій І., Павлова Д., 

Попов О.  

2. Участь студентів у міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних  конференціях: 

 - VIII Всеукраїнська науково-практична конференція МНУ ім. 

В.О. Сухомлинського «Наука. Студентство. Сучасність. 

Тенденції становлення нової школи в Україні: Компетентнісний 

підхід у підготовці сучасного педагога»;  

- X Міжнародна науково-практична конференції «Новітні 

тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у 

Європейський простір»;  

- Міжнародна   конференція «Фундаментальные и прикладные 

исследования: проблемы и результаты» м. Гданьськ, Польша; 

- всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця» (МНУ 

імені В.О.Сухомлинського); 

- міжнародна науково-практична конференція «Сучасна освіта. 

Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. 

Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical 

Aspects». 

3. Публікація результатів наукових досліджень: 122 студентські 

наукові статі у співавторстві з науковими керівниками.  

Залучення студентів до участі у 

наукових 

дослідженнях  

протягом 

2016-

2017н.р. 

- кафедра англійської мови і літератури: Савчук Анастасія,  

Рудичек Олена,  Шептицька Анастасія, Тригуб Кристина; 

- кафедра німецької мови і літератури: Сукліян В., Ляхова В., 

Умарова А., Венедиктова Н.; 

- кафедра перекладу: Лисенко Н., Новіцькій І., Павлова Д., 



Попов О.  

конкурсах 

студентських 

наукових робіт 

 Конкурс студентських наукових робіт: 

- Савчук Анастасія (диплом, Херсонський державний 

університет, 2017р.) 

- Тригуб Кристина (диплом, Херсонський державний 

університет, 2017р.) 

різного рівня 

конкурсах  

протягом 

2016-

2017н.р. 

 Конкурс перекладів: 

- Шевченко Діана 326гр. (III місце, Харківській національний 

університет імені В.Н.Каразіна, 2017р.) 

Забезпечення 

наявності 

необхідних 

ресурсів для 

організації 

освітнього процесу 

та підтримки 

здобувачів вищої 

освіти 

 протягом 

2016-

2017н.р. 

1. Зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень 

від участі у наукових дослідженнях за проектом TEMPUS 

544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR Aston University: 

- обладнання сучасного Центру англійської мови (ауд.01.507): 

Багатофункціональний пристрій 

Сканер  

Проекційний сканер 

Мультимедійна дошка 

Сучасний мультимедійний проектор  

4 ноутбуки 

Інтернет зв'язок  за допомогою роутера (2 шт.). 

Принтери (102 тис. грн.) 

2. Поповнення бібліотечного фонду кафедр факультету (22). 

Розвиток сайтів 

навчальних 

структурних 

підрозділів 

 протягом 

2016-

2017н.р. 

1. Сайт факультету: http://fif.at.ua/ 

2. Інформація:  

- головна (новини); 

- структура факультету (деканат, кафедри (загальна інформація, 

положення про кафедру, викладачі, інформаційний пакет 

дисциплін); 

- наукова робота (загальна інформація, міжнародна співпраця у 

сфері наукових досліджень, наукові школи, конференції); 

- міжнародна робота (міжнародні програми, проекти, 

міжнародне стажування, навчання у закордонних ВНЗ, співпраця 

з закордонними організаціями, студентські програми, центри); 

- студенту ( графік консультацій викладачів, розклад занять, 

графіки ЗФН, рейтинг студентів, розклад екзаменів ДФН, 

державні екзамени); 

- абітурієнту (співпраця зі школами міста та області, учням шкіл, 

умови вступу, ціна за навчання); 

- контакти (фото, відео).  

На сайті факультету постійно працює сторінка «Вакансія» 

з постійним оновленням інформації щодо вакансій для 

випускників у м. Миколаєві та області. Створено та розміщено 

на сайті базу даних випускників 2015 року за спеціальностями 

факультету, зібрана інформація про їх працевлаштування. 

Підтримується робота сайту факультета, постійно оновлюється 

інформація, проводиться робота по створенню нового сайту. У 

соціальних мережах створена сторінка факультету іноземної 

філології з метою популяризації спеціальностей факультету та 



залучення абітурієнтів. 

Забезпечення 

функціонування 

ефективної 

системи 

запобігання та 

виявлення 

академічного 

плагіату у 

наукових працях 

здобувачів вищої 

освіти; 

 протягом 

2016-

2017н.р. 

1. Розроблено Положення про систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях здобувачів вищої 

освіти. 

2. Усі підготовлені до друку наукові твори та навчальні видання 

розглядаються на засіданнях (наукових семінарах)  кафедр, в 

яких працюють автори творів.  

3. При рекомендації твору до друку наукова праця має бути 

перевірена на відсутність академічного плагіату. 

4. Проведено семінари (листопад 2016р., квітень 2017р.) для 

студентів щодо коректного менеджменту інформації при роботі з 

первинними та вторинними інформаційними ресурсами та 

об′єктами інтелектуальної власності та дотримання етичних 

норм у науковій діяльності. 

Впровадження 

інноваційних 

технологій під час 

викладання 

навчальних 

дисциплін, в тому 

числі, через 

систему 

проведення 

відкритих занять із 

демонстрацією 

інновацій. 

 протягом 

2016-

2017н.р. 

Проведення спільних відкритих занять: 

- Проведення відкритого заняття професором кафедри 

англійської мови і літератури Мироненко Т.П. спільно з 

доктором філософії Сью Гартон (Астонський університет м. 

Бірмінгем, Велика Британія) з дисципліни «Комунікативні 

стратегії» група 706а від 4 листопада 2016 року. Тема заняття: 

«Роль викладача у процесі викладання іноземної мови». 

- Проведення відкритого заняття Мироненко Т.П. спільно з 

доктором філософії Муною Морріс Адамс (Астонський 

університет м. Бірмінгем, Велика Британія) з дисципліни 

«Комунікативні стратегії» група 606А від 1 березня 2016 року. 

Тема заняття: «Classroom management (Хід та планування уроку 

англійської мови)».   

- Проведення відкритого заняття професором кафедри 

англійської мови і літератури Мироненко Т.П. спільно з 

доктором філософії Ані Бейлі (Астонський університет м. 

Бірмінгем, Велика Британія) з дисципліни «Методики 

викладання фахових дисциплін у ВНЗ» група 706а від 2 березня 

2017 року. Тема заняття: «Особливості інтегрованого навчання».   

- Проведення відкритого заняття доцентом кафедри англійської 

мови і літератури Добровольська Л.С. спільно з доктором 

філософії Сюзан Гартон (Астонський університет м. Бірмінгем, 

Велика Британія) з дисципліни «Методика розробки навчальних 

програм та їх оцінювання» група 706а від 3 листопада 2016 року. 

Тема заняття: «Типи навчальних матеріалів». 

- Проведення відкритого заняття доцентом кафедри англійської 

мови і літератури Добровольська Л.С. спільно з доктором 

філософії Сюзан Гартон (Астонський університет м. Бірмінгем, 

Велика Британія) з дисципліни «Інноваційні технології навчання 



іноземних мов» група 606а від 4 листопада 2016 року. Тема 

заняття: «Особливості застосування VLE – віртуального 

навчального середовища на уроках з іноземної мови ».   

- Проведення відкритого заняття доцентом кафедри англійської 

мови і літератури Добровольська Л.С. спільно з доктором 

філософії Муна Моріс Адамс (Астонський університет м. 

Бірмінгем, Велика Британія) з дисципліни «Методика 

викладання фахових дисциплін у ВНЗ» група 706а від 1 березня 

2017 року. Тема заняття: «Особливості навчання граматики». 

- Проведення відкритого заняття доцентом кафедри англійської 

мови і літератури Баркасі В.В. спільно з спільно з керівником 

магістерських програм Анєю Бейлі, (Астонський університет 

м.Бірмінгем, Велика Британія)   «Методика навчання іноземних 

мов на різних етапах», 28.02.2017 рік. 

 

 

 

 

 

  


