
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ МАТЕМАТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

                          Інституту філології Київського національного університету 

                          імені Тараса Шевченка на 2019-2024 роки 

 

1. Концептуальні засади й напрями діяльності кафедри 

 

У травні 2012 року, згідно  з Наказом Ректора № 416-32 від 21.05.2012 р.  

“  Про зміни в структурі університету ”, було затверджено новий кадровий 

склад кафедри англійської мови фізико-математичних факультетів, на базі якої, 

внаслідок подальшої реорганізації, 3 грудня 2012 р. було створено кафедру 

іноземних мов математичних факультетів (Наказ Ректора №921-32 від 

19.11.2012 р. “ Про реорганізацію кафедр Інституту  філології ”).  

Діяльність кафедри визначається положенням Статуту Університету (від 

07.04.2009 р.), Державної комплексної програми розвитку Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на 2014-2020 рр., а також 

Концепції викладання іноземних мов у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка (нової редакції 2012 р.). 

Основні напрями діяльності кафедри – навчання іноземних мов на трьох 

математичних факультетах: механіко-математичному, інформаційних технологій, 

комп’ютерних наук та кібернетики. Кафедра забезпечує викладання таких 

дисциплін:  

– загальний курс іноземної мови для студентів 1 курсів математичних 

факультетів ( освітньо-кваліфікаційний рівень “ бакалавр ”); 

– іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів 2, 3, 4 курсів 

математичних факультетів (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”); 

– курс іноземних мов (англійська, французька) для аспірантів 

математичних факультетів. 

Студенти математичних факультетів здобувають освітньо-кваліфікаційний 

рівень бакалавра  та магістра за спеціальностями: Математика, Статистика, 

Середня освіта (Математика), Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні 

http://www.mechmat.univ.kiev.ua/golovna/fakul-tet/serednya-osvita/
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/golovna/fakul-tet/serednya-osvita/


науки, Прикладна математика, Системний аналіз, Кібербезпека, Інформаційні 

системи та технології, Телекомунікації та радіотехніка. 

Основними напрямами діяльності кафедри є науково-дослідна робота, яка  

пов’язана з підвищенням якості кадрового складу кафедри, виховна робота зі 

студентами, громадська робота,  розширення міжфакультетських , міжвузівських, 

міжнародних навчально-методичних та наукових зв’язків. 

Кафедра укладає навчальні програми дисциплін, готує до друку навчальні 

посібники, підручники, монографії, наукові статті, проводить наукові семінари, 

олімпіади серед студентів математичних факультетів. 

 

2. Обґрунтування концептуальної ідеї розвитку кафедри 

 

На шляху інтеграції ВНЗ України до європейського освітнього  та наукового 

простору ключовим вектором навчальної діяльності  кафедри є Рекомендації 

Комітету Ради Європи з питань освіти щодо формування  іншомовної 

комунікативної  компетенції. 

Принципи навчальної діяльності кафедри ґрунтуються на пріоритетах 

визначених  ректоратом університету, а також на положеннях Концепції 

викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка. 

Визначальними принципами  навчальної діяльності кафедри є:    

– підвищення рівня викладання іноземних мов; 

– запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов; 

– удосконалення внутрішньої системи контролю якості; 

– здійснення комплексу заходів для створення позитивної мотивації         

студентів; 

– врахування специфіки викладання іноземних мов в залежності від 

спеціальності, яку вони здобувають; 

– орієнтація на сучасні вимоги суспільства і професійні потреби студентів; 



– персональна відповідальність студентів як активних учасників процесу 

за свій освітній і професійний розвиток; 

– взаємозв‘язок тем, що вивчаються з програмним матеріалом дисциплін 

професійного блоку навчальних планів. 

У зв’язку з поставленими завданнями в основу організації навчально-

виховного процесу мають бути покладені педагогічні принципи: 

– релевантності (зорієнтованість на сучасні вимоги суспільства і 

професійні потреби студентів);     

– інтегративності (теми, що опрацьовують у ході навчального процесу є 

взаємопов’язаними та взаємозумовленими); 

– активності (передбачається активна участь студентів у навчально-

виховному процесі та персональна зацікавленість у власному освітньому 

й професійному розвитку); 

– розвитку особистості (визначається важливість особистісного й 

інтелектуального розвитку студентів). 

 

3.  Пріоритетні напрямки роботи кафедри 

 

Реалізацію педагогічних принципів забезпечує зорієнтованість 

навчально-виховного процесу на такі цілі: 

– практичну (формування у студентів комунікативної, лінгвістичної та 

соціокультурної компетентності); 

– когнітивну (формування у студентів когнітивної компетентності у 

зв’язку з іншими видами компетентності); 

– емоційно-розвиваючу (створення у студентів позитивної мотивації до 

оволодіння усіма аспектами мовленнєвої компетентності); 

– освітню (розвиток здатності до самооцінки та самоосвіти як передумови 

подальшого професійного розвитку студентів); 

– професійну (формування у студентів професійної компетентності 

шляхом використання на заняттях різних методів і прийомів навчання); 



– виховну (виховання і розвиток студента як суб’єкта культури; 

–  формування загально професійних та соціально значущих якостей 

особистості випускника вищого навчального закладу, необхідні для його 

соціальної адаптації та повноцінного функціонування як у професійному 

середовищі, так і за його межами).  

Слідування вимогам Концепції викладання іноземних мов уможливило 

впровадження міжнародних стандартів у процес викладання іноземних мов. У 

цьому аспекті завданнями кафедри мають залишатись такі: 

1. Впровадження у навчання сучасних комунікативних методів, а саме кейс-

методу, або методу аналізу ситуацій. 

2. Розроблення такої  інноваційної  форми організації навчання як інформаційно-

комунікативна Веб-квест технологія. Потреба в ній пов’язана з орієнтацією 

освіти на  вимоги до сучасного фахівця. Веб-квест технологія здатна 

забезпечити організацію самостійної  роботи з підготовки усного академічного 

монологу. 

3. Дотримання системи контролю знань студентів, зазначеної у матеріалах 

Концепції, а саме: поточного, тематичного, рубіжного і підсумкового виду 

контролю. 

4. Підвищення методичного та наукового рівня викладання іноземних мов. 

 

3.1. Формування контингенту студентів 

 

Особливості формування контингенту студентів обумовлені основними 

положеннями Концепції. Згідно з вимогами Концепції викладання іноземних мов 

на немовних факультетах Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка на першому курсі всі студенти (100%) оволодівають загально-

практичним курсом іноземної мови (англійською та французькою). Лише у 

перший рік навчання іноземна мова є нормативним курсом. Наприкінці першого 

курсу проводять рівневі тести, за результатами яких відбувається зарахування у 

факультативні групи, де студенти другого курсу продовжують оволодівати 



загально-практичним курсом та основами професійно-орієнтованого курсу 

іноземних мов, а на 2, 3, 4 курсах опановують професійно-орієнтовану іноземну 

мову на комунікативно достатньому рівні. Таким чином, по закінченні 

бакалаврату, студенти разом зі спеціальністю набувають професійну іншомовну 

комунікативну компетентність. 

Отже, вивчення мов на 2-4 курсі є факультативним і залежить від 

спроможності студента набрати потрібну кількість балів у ході кваліфікаційного 

іспиту. Внаслідок, студентські групи змінюються з року в рік і в останній рік 

вивчення мови від усього курсу залишається лише одна-дві групи, що іноді 

складає лише 10-15% від початкової кількості студентів, які отримують 

сертифікати міжнародного зразку з визначенням рівня володіння мовою. 

Виходячи зі стратегічного завдання університету – рівноправного 

входження до світового та європейського освітнього простору, перед викладачами 

кафедри іноземних мов математичних факультетів постає завдання щодо 

формування контингенту студентів, а саме – збільшувати кількість студентів із 

сертифікованим рівнем володіння іноземною мовою (англійською, французькою) 

шляхом удосконалення методики викладання та підвищення рівня знань 

студентів. 

Концепція була розрахована на 10 років: 2009-2019 рр. 

У зв’язку з тим, що Міністерство освіти і науки України планує проведення 

єдиного вступного тесту для вступу на магістерський рівень вищої освіти, 

кафедра вважає за потрібне підготувати студентів до єдиного вступного іспиту, а 

саме внести зміни в Робочі програми та узгодити їх з Програмою зовнішнього 

незалежного оцінювання з іноземних мов. 

 

3.2. Навчальна робота 

 

Визнаючи важливість розвитку комунікативних компетентностей студентів, 

ректорат університету схвалив Концепцію поглибленого вивчення іноземних мов 

на нефілологічних факультетах у 2009 році. 



 Впровадження Концепції покладає велику відповідальність на кожного 

викладача, адже для отримання сертифікату міжнародного зразку студенти мають 

продемонструвати на підсумкових екзаменах комунікативно достатній рівень 

володіння мовою. Проте факультативність занять на 2-4 курсі не в змозі 

вмотивувати кожного студента на сумлінне вивчення іноземної мови. 

 Підвищення якості підготовки студентів великою мірою залежить від 

контролю знань. З цією метою лише на першому курсі студент виконує біля 20 

контрольних робіт, які свідчать про якість опанування програми, формують у 

студента адекватну самооцінку та націлюють його на систематичну працю. На 

кожного студента першого курсу заведені атестаційні справи, в яких зберігають 

контрольні роботи. В подальшому необхідно підвищити відповідальність 

викладачів за проведення всіх видів контролю та якість перевірки контрольних 

робіт. 

 Отже, перед викладачами кафедри іноземних мов математичних 

факультетів постають  такі завдання: 

1. Створювати позитивну мотивацію для вивчення іноземних мов шляхом 

застосування сучасних методів навчання та використання технічних засобів 

наочності. 

2. Організувати систематичний контроль знань студентів. 

3. Підвищити відповідальність викладачів за якість проведення та об’єктивність 

перевірки контрольних робіт та оцінювання на іспитах. 

4. Заслуховувати на засіданнях кафедри питання, що стосуються навчальної 

дисципліни та якості знань студентів. 

5. Одним з аспектів роботи кафедри є підготовка аспірантів факультету 

комп‘ютерних наук та кібернетики, механіко-математичного та факультету 

інформаційних технологій до складання фінального іспиту для аспірантів 2 

року навчання. Одним з основних пріоритетів є акцент на навчанні 

Академічному письму. Для успішного складання іспиту аспіранту необхідно 

продемонструвати володіння всіма аспектами іноземної мови.  

 



3.3. Науково-дослідна робота 

 

  Високий рівень викладання іноземних мов можливий лише за умови 

підвищення наукової кваліфікації викладачів. На кафедрі  працює 28 викладачів. 

Серед них 19 кандидатів наук (11 доцентів).  

За період існування кафедри число викладачів з науковим ступенем зросло: у 

червні 2012 р. – 6 викладачів; вересень 2018 р.– 17 викладачів. 

 Оскільки кафедра за своїм кадровим складом є досить молодою (середній 

вік – 40 років), то існує можливість підвищення наукового рівня співробітників 

колективу. Викладачі  Доній Т.М., Лисенко К.В.  успішно захистили  дисертації 

на початку 2019 р.  

 Отже перед кафедрою іноземних мов математичних факультетів постає 

завдання сприяти підвищенню наукової кваліфікації викладачів шляхом: навчання 

у аспірантурі, стажування (у тому числі за кордоном), написання дисертаційних 

досліджень, наукових статей, активної участі у конференціях, семінарах, тощо. 

Заслуховувати регулярно на засіданнях кафедри викладачів про стан написання 

дисертацій. Ініціювати вступ до аспірантури молодих викладачів кафедри. 

 В рамках Комплексної наукової програми КНУ імені Тараса 

Шевченка “ Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації ” кафедра виконує тему “Підмови математичних наук”: 

математики, механіки, статистики, інженерії програмного забезпечення , 

комп’ютерних наук, прикладної математики, системного аналізу, кібербезпеки,  

інформаційних систем та технологій, телекомунікації та радіотехніки, 

консолідованої інформації. 

 Перед кафедрою постає завдання здійснити лексико-граматичну оцінку 

інтеграційних процесів в сфері математичних наук, які висувають проблему 

міжнародної стандартизації термінів як основи для порозуміння між фахівцями 

різних країн шляхом створення українських націоналістичних стандартів для 

укладання термінологічних словників з перекладом математичних термінів на 

українську мову. Для створення такого словника підтримувати зв’язки з ТК 



СНТТ, Технічним комітетом стандартизації науково-технічної термінології 

Державного комітету України з питань стандартизації, який є єдиною державною 

структурою України, яка займається дослідженнями в українській науково-

технічній термінології, організації та координації складання, експертизи 

затвердження та видання українських термінологічних стандартів. Ця робота 

зможе дозволити розпочати на кафедрі лексикографічний проект опублікування 

термінологічного тлумачного словника математичної галузі знань.  

 

3.4.  Навчально-методична робота 

 

1.  Систематично оновлювати та вдосконалювати навчальні програми з усіх 

навчальних дисциплін і всіх років навчання у відповідності з вимогами НМК. 

2. Створювати методичні посібники та підручники для студентів факультетів 

математичного профілю  для методичного забезпечення викладання іноземних 

мов для професійних цілей на 1-4 курсах. 

3. Постійно працювати над підвищенням методичного рівня викладання 

іноземних мов шляхом взаємовідвідування занять, участі у семінарах та 

конференціях з методики навчання іноземних мов на математичних 

факультетах. 

4. Оскільки державна політика України спрямована на інтегрування української 

науки до міжнародної, на усунення технічних бар’єрів  на цьому шляху, 

вважаємо за доцільне ввести в навчальні програми з англійської та французької 

мов за професійним спрямуванням модулі з практики перекладу текстів з 

математики та комп’ютерних наук. 

5. Розвиток міжнародних економічних зв’язків України з іншими державами 

обумовлює соціальне замовлення на підготовку математиків, спеціалістів з 

комп’ютерних наук, які володіють навичками і вміннями професійного 

англомовного спілкування. Перед кафедрою постають конкретні задачі 

підвищення якості навчання та вдосконалення навчальних програм і 



матеріалів. Тому, актуальність проблеми розробки сучасних посібників з 

англійської мови для математиків є очевидною. 

6. Оскільки такий предмет як історія математики викладається тільки для 

студентів деяких спеціальностей, вважаємо за доцільне розробити робочу 

програму, методичний посібник спецкурсу “ Історія математики ” для 

студентів 2-4 курсів математичних факультетів. 

 

3.5. Виховна робота 

 Виховна сторона навчального процесу є невід’ємною його частиною. 

У зв’язку з цим перед викладачами кафедри постають такі завдання: 

1. Прискіпливо ставитись до навчальних матеріалів, що використовуються на 

заняттях з іноземних мов, з метою оцінки їх змістовності, естетичної 

спрямованості, здатності виховного впливу на особистість студента та 

прищеплення їм загально людських цінностей. 

2. Для підсилення позитивної вмотивованості студентів продовжувати розвиток 

міжнародних зв’язків кафедри з країнами, мова яких вивчається. 

3. Залучати студентів до участі в загально університетських культурних заходах, у 

тому числі до чисельних заходів  у Інституті філології. 

4. У межах тематики навчальних занять організувати відвідання закладів культури 

з подальшим їх обговоренням на заняттях з іноземних мов. 

5. Виховувати у студента прагнення  до професійного  самовдосконалення. 

6. Через навчальну діяльність сприяти  вираженню творчого потенціалу студента. 

7. Враховуючи психологічні особливості сприяти  самовираженню студента. 

8. Зорієнтувати  студента на загальнолюдські, національні та культурні цінності, 

підбираючи відповідні навчально-інформаційні матеріали при викладанні 

іноземної мови. 

9. Для подальшого мотивування студентів проаналізувати задачі та цілі таких 

сучасних дисциплін як математика та мистецтво, включити в робочу програму з 

англійської мови теми, які пов’язані з цими двома культурними та 



інтелектуальними  пошуковими системам, їхньої спільної глибинної філософії та 

саморефлексії. 

 

4. Перспективний план навчально-методичних публікацій кафедри 

 

1. Зеліковська О.О., Соловей Н.В., Летуновська І.В. – Навчальний 

посібник: Англійська мова для самостійної роботи студентів: «English 

for Independent Practice» (2019) 

2. Ребенко М.Ю. Методичні вказівки  з англійської мови для самостійної 

роботи студентів 4 року навчання ОКР «Бакалавр» факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики (2019) 

3. Ребенко М.Ю. Збірник тестових завдань з англійської мови для 

професійної комунікації (для студентів 4 року навчання ОКР 

«Бакалавр» факультету комп’ютерних наук та кібернетики (2019) 

4. Слічна В. Збірник методичних завдань з англійської мови для занять 

зі студентами 1 курсу (на основі відеоматеріалів) (2019) 

5. Летуновська І.В., Соловей Н.В. Навчально-методичний комплекс для 

підготовки до підсумкового іспиту з англійської мови за професійним 

спрямуванням для студентів механіко-математичного факультету 

(2019) 

6. Соловей Н.В., Семенко С. В., Андрійчук Т.В. Англійська мова для 

студентів математичних факультетів. – Видавничий Дім Дмитра 

Бураго (2019) 

7. Красненко О.М., Кучерява Л.В., Ребенко М.Ю. Professional English in 

IT: Textbook (Part 1) (2019) 

8. Ребенко М.Ю., Красненко О.М. Методична розробка з англійської 

мови «Тестові завдання з аудіювання для студентів 4 курсу 

факультету інформаційних технологій» (2020) 

9. Ляшенко Л.В., Красненко О.М., Соловей Н.В., Биркун Л.В. 

Інтерактивні тексти з англійської мови для розвитку монологічного 



мовлення студентів 1 курсу факультету інформаційних технологій 

(2020) 

10.    Красненко О.М. Методична розробка  з англійської мови «Тестові 

завдань для студентів 3-4 курсів ФІТ» (2020) 

11.   Паламарчук К.М. Навчально-методичний посібник з англійської 

мови для студентів І курсу факультету  комп’ютерних наук та 

кібернетики (2020) 

12.  Вакуленко Т.О.  Професійна англійська мова для студентів 

математичних спеціальностей (2020) 

13.  Лазоренко Л.В., Красненко О.М. Використання англомовних Інтернет 

ресурсів для навчання студентів факультету  інформаційних 

технологій (2021) 

14.  Красненко О.М., Кучерява Л.В., Ребенко М.Ю. Professional English in 

IT: Textbook (Part 2) (2021) 

15.  Каленченко О.О. Спеціалізований посібник з англійської мови для 

студентів 1-2 курсів факультету інформаційних технологій (2021) 

16.  Чугай А. Костюк М.М.  Методична розробка для занять з французької 

мови: “Розмовні теми для студентів механіко-математичного 

факультету” (2021) 

17.  Невмержицький І.С. Збірник англомовних  текстів “ Новинки у сфері  

інформаційних технологій ” (2022) 

18.   Соловей Н.В., Летуновська І.В., Методичний посібник з англійської 

мови спецкурсу “ Історія математики ” для студентів математичних 

факультетів (2023) 

19.   Соловей Н.В., Вакуленко Т.О., Летуновська І.В., Ісаєва С.Д. 

Термінологічний англомовний  словник математичної галузі знань 

(2023) 

20.   Ляшенко Л.В. Інтерактивні тексти для розвитку монологічного 

мовлення студентів  факультету інформаційних технологій на 

заняттях з англійської мови    (2023) 



5. Основні  умови успішного здійснення програми 

 

      Основними умовами успішного здійснення запропонованої програми              

розвитку кафедри іноземних мов математичних факультетів є: 

- постійне підвищення викладачами кафедри свого наукового і професійного 

рівня; 

- злагоджена і ефективна участь співробітників кафедри у роботі над 

виконанням поставлених у Програмі розвитку кафедри завдань; 

- підтримка викладених положень керівництвом Інституту філології та 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

- ефективна співпраця кафедри з міжнародним відділом, ректоратом, 

відділом аспірантури, навчально-методичними комісіями, іншими 

підрозділами університету. 

 

      Програму розвитку кафедри іноземних мов математичних факультетів 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка підготувала к. філол. н., доцент Соловей Ніна Василівна. 

 

 

     Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри іноземних мов 

математичних факультетів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 9 від 10 квітня 2019 року). 

 

Завідувач кафедри іноземних мов  

математичних факультетів 

кандидат філологічних наук, доцент     Соловей Н. В. 

 


