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Програма підвищення рівня володіння англійською мовою науково-педагогічними 

працівниками Національного університету «Чернігівська політехніка» 

 

Мета програми 

 Метою Програми є впровадження системи заходів, спрямованих на підвищення рівня 

володіння англійською мовою науково-педагогічними працівниками Університету, для виконання 

завдань інтернаціоналізації вищої освіти та забезпечення інтеграції університету в міжнародний  

освітньо-науковий простір. 

 

Постановка проблеми 

 Стратегія  сталого розвитку «Україна - 2020»  визначала одним із ключових 

індикаторів  реформування галузі освіти вивчення іноземних мов, як пріоритет  внутрішньої 

політики України щодо інтеграції в ЄС. У 2020 році була затверджена Державна стратегія 

регіонального розвитку на 2021-2027 рр. (постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 

р. № 695), яка містить пункт щодо активізації вивчення іноземних мов шляхом удосконалення 

соціокультурного компонента змісту іншомовної освіти задля реалізації стратегічної цілі II. 

“Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів”. 

 Відповідно до потреб сьогодення у сфері вищої освіти, Стратегія розвитку Національного 

університету «Чернігівська політехніка» на 2021 – 2027 рр. ставить завдання забезпечити 

можливості для оволодіння учасниками освітнього процесу іноземними мовами, розвивати 

англомовне освітнє середовище, розширювати освітні компоненти та освітні програми, що 

викладаються англійською мовою.  

 Поточний рівень володіння англійською мовою науково-педагогічними працівниками 

ускладнює та сповільнює процес участі Університету в міжнародних програмах та є недостатнім 

для формування іміджу Університету як вищого навчального закладу з високими показниками 

міжнародної діяльності.  

 

  



Шляхи розв’язання проблеми 

 Покращити існуючу ситуацію можна шляхом формування політики пріоритету англійської 

мови як запоруки ефективної міжнародної діяльності Університету. 

 Кадрова політика Університету має спрямовуватися на пріоритетний прийом на роботу 

співробітників, які володіють іноземними мовами на достатньому рівні. 

 Політика підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників Університету 

повинна бути направленою на розвиток та вдосконалення рівня володіння англійською мовою. 

Для цього необхідно розподілити навчальне навантаження таким чином, щоб вивільнити час для 

занять на курсах англійської мови в Центрі іноземних мов професійного спрямування, який 

функціонує на базі Університету. Необхідно залучити до складання міжнародних іспитів 

APTIS/IELTS/TOEFL не лише осіб, які претендують на здобуття вченого звання «доцент», але й 

науково-педагогічних працівників, які планують брати участь у програмах міжнародної 

мобільності.  

 В рамках розвитку міжнародного наукового потенціалу науково-педагогічних працівників 

Університету доцільним буде організація та активна участь НПП у методичних заходах, 

присвячених поглибленню знань з англійської мови (семінари по написанню резюме, 

мотиваційних листів та заявок для участі в проектах; практикуми з  перекладу наукових статей та 

анотацій тощо). На всіх кафедрах університету потрібно організувати системну роботу щодо 

публікації англомовних статей та створення іншомовних фахових тезаурусів, термінологічних 

словників тощо. В рамках методичної роботи з поглиблення вивчення англійської мови серед 

науковців варто запровадити в навчальний процес академічне читання фахової літератури 

іноземною мовою та постійно діючий семінар щодо роботи з англомовними web-ресурсами. 

 Політика інтернаціоналізації Університету передбачає наближення науково-педагогічних-

працівників до мовного середовища шляхом запрошення іноземних викладачів та волонтерів, а 

також направлення на стажування, програми яких здійснюються  англійською мовою.  

 Для активного впровадження англійської мови в навчально-виховний процес необхідно і 

надалі включати в навчальні курси дисципліни, що викладаються  англійською мовою, та 

розширити перелік наявних англомовних навчальних програм, а також за спеціальностями, які 

передбачають захист магістерських (дипломних) робіт (проектів), щорічно планувати не менше 

одного захисту англійською мовою.  

 

Завдання та заходи Програми 

 Програма спрямована на розв’язання таких завдань: 

• підвищення іміджу університету на міжнародному просторі освіти та науки; 

• зростання показників міжнародної діяльності університету; 

• розширення можливостей університету у сфері надання освітніх послуг на ринку англомовних 

програм навчання та дистанційних англомовних навчальних курсів. 



 Заходи щодо реалізації вищезазначених завдань програми наведені в додатку 1. 

 

 

Очікувані результати від реалізації Програми 

В результаті реалізації програми очікується: 

• підвищення позицій університету у вітчизняних та міжнародних рейтингах; 

• збільшення кількості міжнародних проектів, що реалізуються в Університеті; 

• впровадження програм подвійних дипломів з університетами Європи; 

• запровадження англомовних магістерських та PhD програм; 

• підвищення кількості учасників програм міжнародної мобільності. 

  



Додаток 1 

Заходи щодо реалізації завдань Програми 

Заходи 
 

Терміни Відповідальні 

Організація підготовки та складання 
міжнародного іспиту APTIS для НПП 

Протягом року Кафедра ІМПС 

Проведення семінарів по написанню резюме, 
мотиваційних листів та заявок для участі в 
проектах  
 

Двічі на рік Кафедра ІМПС, відділ 
МЗ 

Проведення практикумів з  перекладу 
наукових статей та анотацій  
 

Двічі на рік Кафедра ІМПС, відділ 
МЗ 

Запрошення іноземних викладачів та 
волонтерів до Університету або онлайн 
 

Протягом року відділ МЗ 

Сприяння участі науково-педагогічних 
працівників в онлайн-курсах англійської 
мови 
 

Протягом року Кафедра ІМПС, відділ 
МЗ 

Організація літньої мовної школи для учнів 
старших класів ЗОШ м. Чернігова 
 

Один раз на рік Кафедра ІМПС, відділ 
МЗ 

Планування не менше, ніж одного захисту 
магістерських (дипломних) робіт (проектів) 
на рік англійською мовою для кожної 
спеціальності 
 

До наступного 
навчального року 

Навчальний відділ, 
завідувачі випускових 
кафедр 

 Підписання угод про запровадження програм 
подвійних дипломів 

  

Протягом року Відділ МЗ, директори, 
декани  

Збільшення кількості дисциплін, що 
викладаються  англійською мовою 
 

Протягом року Навчальний відділ, 
завідувачі кафедр 

Впровадження англомовних навчальних 
програм 

Протягом року Відділ МЗ, 
відповідальні особи за 
МД, завідувачі 
випускових кафедр, 
директори, декани 

Організація англомовних зустрічей в рамках 
міжнародних проєктів і партнерств для 
здобувачів вищої освіти та НПП 

Протягом року Відділ МЗ, проєктні 
менеджери 

Залучення здобувачів вищої освіти та НПП до 
курсів іноземних мов, які пропонує кафедра 
ІМПС 

Протягом року Кафедра ІМПС 
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