
Звіт  
кафедри англійської мови 

 
щодо виконання навчальної, методичної, наукової та 
організаційно-виховної роботи у 2017-2018 навчаль-
ному році 
 

 
 

1. Якісний склад. 
 

На кафедрі за звітний період працювало 22 особи, з них 20 штатних 
працівників.  
 
Відбулися позитивні зміни в якісному складі та в штатному розписі.  
У 2017-2018 році на кафедрі 8 ставок доцентів. Збільшилась кількість ставок 
старших викладачів.  
 

 
2. Навчальна робота. 

 
Обсяг навчальної роботи, виконуваної кафедрою у 2017-2018 н.р., 
становив 15497 годин. Всі години було вичитано.  

 
12 осіб на кафедрі мали навантаження понад 1 ставку,  
5 осіб  – на ставку 
5 – менше, ніж на ставку 
 
3. Навчально-методична робота  

 
Було затверджено та перезатверджено понад 50  РНП. 
 
Також підготовлено або оновлено комплекти екзаменаційних матеріалів за 
новою формою для всіх спеціальностей, підготовлено і затверджено 
екзаменаційні матеріали для державної атестації з Теорії і практики 
перекладу для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії», екзамен було проведено 15 червня. 
 
Було відвідано відкриті практичні заняття усіх викладачів, які брали участь в 
конкурсі на заміщення вакантних посад. Усі претенденти на вакантні посади 
успішно пройшли конкурс відповідно до встановленої процедури. 
 



Двоє викладачів здійснювали керівництво перекладацькою практикою, яку 
успішно пройшли усі студенти. 
 
Розширено номенклатуру ЕНК, і на даний момент частиною викладачів 
практикується модель змішаного навчання (в он-лайн режимі та у форматі 
аудиторного навчання). За останньою статистикою, відсоток ЕНК на кафедрі 
складає 51% (це більше, ніж в середньому по університету) 
 
В 2017-2018 році більш ефективно попрацювали в плані вибіркових 
дисциплін. Відповідно у навантаженні 2018-2019 року суттєво збільшилися 
години за рахунок студентів різних факультетів і спеціальностей, які обрали 
вибіркові дисципліни нашої кафедри (усі Інститути та факультети з якими ми 
працюємо, 8 груп Міжнародні екзамени та Міжнародний екзамен з 
юридичної англійської на нашому факультеті).  
 
Готовий до роботи  Центр перекладу.  
 
11 викладачів нашої кафедри, в тому числі голова комісії (Ольшанський Д.В.)  
з 23.07 по 31.07 брали участь в роботі літньої екзаменаційної комісії в 
магістратуру. Також четверо викладачів упродовж тижня допомагали роботі 
приймальної комісії.  
 
4. Наукова робота  

 
Організовано і проведено VІ-й науково-методичний семінар «Формування 
середовища навчання англійської мови у ВНЗ» (за участі викладачів НПУ 
імені М. Драгоманова, Інституту кримінально-виконавчої служби, 
Національної академії внутрішніх справ).  
 
На кафедрі працювало 5 аспірантів, які успішно прозвітувалися за виконану 
роботу на нашій кафедрі та на спеціалізованій кафедрі, на якій закріплені як 
аспіранти. Одна аспірантка Федорчук І.В. пройшла передзахист, завершує 
свою роботу аспірантка Браткова О.І.  В усіх достатня кількість публікацій, у 
тому числі у фахових виданнях.  
 
Є на кафедрі публікації, що містяться в наукометричних базах, у тому числі 
СКОПУС, за цим показником ми посіли 3-тє місце в університеті у 2017 році.  
 
Кафедра проводила 1-й тур студентської олімпіади для студентів немовних 
спеціальностей. Переможцями цього разу стали студенти саме нашого 
факультету. 
 



Було визначено тему наукового кафедрального дослідження, розплановано 
етапи, поставлені завдання до кожного етапу, формується робоча група 
виконавців.  
 
На кафедрі функціонує науковий гурток для студентів нашого факультету. 
Керівник Громова Н.М. успішно прозвітувала за його роботу на Вченій раді 
факультету. 
 
Члени кафедри у звітному році підвищували свою кваліфікацію. Окрім 
планового підвищення кваліфікації, яке проходили наші викладачі в Інституті 
міжнародних відносин на кафедрі іноземних мов (Громова Н.М., 
Книшевицька Л.В., Шкарбан І.В., Кушевська Н.М., Безпалова Н.П., Заверуха 
Ю.В.), ще 12 викладачів нашої кафедри позачергово пройшли 3 блоки-
модулі підвищення кваліфікації і фактично склали основу набраних груп 
слухачів. Всі отримали сертифікати.  
 
5. Організаційно-виховна-робота.  
 
Члени кафедри упродовж навчального року брали активну участь в 
організаційно-виховній роботі. Зокрема, проводилися заходи в рамках Дня 
європейських мов, Дня української писемності та мови (конкурс перекладів), 
до Грінченківського тижня було приурочено спеціальний круглий стіл.  
Брали участь в заходах факультету – наприклад у Дні відкритих дверей, 
старший викладач Гродський І.Я. здійснював мовний супровід під час 
заходів в рамках тижня науки, брали участь і в загальноуніверситетьских 
заходах – благодійному балі, толоці по наведенню благоустрою Оболоні.  
 
Щочетверга викладач Тугай О.М. проводила безкоштовні заняття з 
англійської мови зі студентами різни спеціальностей. А викладач Безпалова 
Н.П. регулярно упродовж року працювала на підготовчому відділенні 
університету, і за свідченням керівника підготовчого відділення, її робота 
отримала схвальні відгуки слухачів. Активно працювали куратори груп.  
 
Кафедра організувала і провела курси англійської мови для тих студентів 
нашого факультету, хто складав ЗНО в магістратуру в контексті надання 
платних послуг університетом (викладач Кушевська Н.М.)  
 


