
Постанова 
вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету  

імені Володимира Гнатюка 
від 26 квітня 2016р. 

«Про удосконалення іншомовної підготовки здобувачів вищої 
 освіти та науково-педагогічних працівників університету» 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. завідувача кафедри іноземних мов Турчина А.І., вчена 

рада відзначає, що для забезпечення якості вищої освіти і конкурентоздатності випускників у єдиному 
європейському просторі вищої освіти перед університетом сьогодні постала проблема кардинального 
удосконалення іншомовної підготовки студентів та науково-педагогічних працівників. Орієнтиром у цьому 
процесі є «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти», які передбачають володіння ЗВО і НПП 
англійською мовою на рівні незалежного користувача (В2) і вище. До цього також зобов’язують Закон 
України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р., нормативні документи МОН і КМ України, Указ 
Президента України «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» №641/2015 від 16.11. 
2015 р. У цьому контексті в ТНПУ створено «Концепцію та заходи щодо вдосконалення іншомовної 
підготовки здобувачів вищої освіти, наукових ступенів і вчених звань в Тернопільському національному 
педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка», окреслено низку заходів для її реалізації. Питання 
удосконалення іншомовної підготовки ЗВО і НПП розглядалось на вченій раді факультету іноземних мов 
24.02.2016 р., засіданні кафедри іноземних мов – 24.03.2016 р.  

Впродовж 5 років кафедра суттєво зміцнила свій кадровий потенціал: лише протягом останніх 3 
років кандидатські дисертації захистили 5 осіб, на даний час із 19 викладачів – 18 кандидатів наук (94%), 
9 доцентів. В 2015 році колективом кафедри опублікувано 34 праці обсягом 40,13 д.а., з них: статей у 
фахових виданнях – 14; статей з імпакт-фактором – 3; навчально-методичних посібників – 2; зарубіжних 
публікацій – 3; взято участь у 10 міжнародних конференціях; розроблено 8 електронних версій навчальних 
курсів.  

Викладачі з метою підвищення рівня іншомовної підготовки студентів практикують використання 
сучасних технологій навчання, в тому числі 31 ЕНМКД, намагаються впроваджувати інноваційні форми 
самостійної роботи ЗВО та НПП. На кафедрі розроблено рівневі робочі навчальні програми й критерії 
оцінювання навчальних досягнень студентів, що кореспондуються із «Загальноєвропейськими 
рекомендаціями з мовної освіти». Водночас, очевидно, що результати навчання іноземної мови значною 
мірою залежать від вихідного рівня іншомовної підготовки абітурієнтів. У вересні 2015 р. викладачами 
кафедри тестовано 479 студентів 1-го курсу. З’ясовано, що 83% першокурсників ТНПУ не виконали базові 
вимоги шкільної програми з іноземної мови (ІМ) і не готові до іншомовного навчання на рівні 
університетських вимог, їх навчальні досягнення ідентифікуються у діапазоні А1-А2, у той час як згідно з 
Державним освітнім стандартом і навчальною програмою, він має відповідати рівню В1. Це зумовлює 
труднощі в реалізації навчального процесу як для самих ЗВО, так і викладачів кафедри, знижує якість 
підготовки випускників неспеціальних факультетів. Така ситуація вимагає кардинальної модернізації 
методики навчання іноземних мов, застосування інноваційних підходів, дистанційного навчання, 
посилення ролі віртуальних засобів для створення іншомовного середовища, збільшення обсягу 
навчального навантаження на неспеціальних факультетах, підвищення мотивації студентів до вивчення 
іноземної мови.  

Досягнення випускниками університету рівня володіння іноземною мовою В2 і вище неможливе 
також без адекватного підвищення кваліфікації викладачів кафедри. На вирівнювання, коригування та 
розвиток іншомовних компетентностей ЗВО повинна спрямовуватися індивідуально-консультативна робота 
викладачів кафедри, а також самостійна робота студентів у позааудиторний час. Для реалізації програми 
вирівнювання знань студентів необхідна розробка відповідних дистанційних навчальних курсів та 
навчально-методичних рекомендацій, що дасть студентам можливість удосконалити їх іншомовну 
комунікативну компетентність на рівні незалежного користувача (В1/В2).  

Окремого вивчення заслуговує проблема іншомовної підготовки здобувачів наукових ступенів і 
вчених звань.  Відповідно до концепції ТНПУ щодо вдосконалення іншомовної підготовки здобувачів 
вищої освіти, наукових ступенів і вчених звань вони мають змогу пройти курси на базі Центру навчання та 
сертифікації з іноземних мов. Крім того, факультетом іноземних мов запропоновано програму підготовки 
до складання міжнародних сертифікованих іспитів тривалістю 90 год. за умови наявного володіння 
здобувачем мовою на рівні не нижчому В1/В2. Вирішення проблеми підвищення мотивації ЗВО та НПП до 
вивчення іноземної мови пов’язане з формуванням нового типу їх соціальної поведінки як готовності до 
міжкультурної й професійної комунікації за рахунок удосконалення й осучаснення методик викладання, 
імплементації педагогічних інновацій, запровадження англомовних навчальних програм із фахових 
дисциплін. Всі ці позиції науково-методичного пошуку актуальні для розв’язання проблеми іншомовної 
підготовки ЗВО та НПП. 

 



З огляду на зазначене, вчена рада постановляє: 
 
1. Науково-методичній раді університету: організувати семінар за участю деканів факультетів та 

викладачів кафедри іноземних мов щодо порядку організації навчального процесу у відповідності до вимог 
«Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти».  

До 30.06.2016 р. 

2. Науково-методичним комісіям факультетів спільно з викладачами кафедри іноземних мов: 
розробити рекомендації щодо обліку навчального навантаження викладачів кафедри іноземних мов та 
фіксації результатів оцінювання успішності студентів у журналах академічних груп. 

До 30.06.2016 р. 
3. Деканатам факультетів:  
3.1. Забезпечити неухильне дотримання п.8 Рекомендацій до створення навчальних планів щодо 

вивчення іноземної мови студентами факультетів. 
Постійно 

3.2. Спільно з кафедрою іноземних мов провести моніторинг вхідного рівня іншомовної підготовки 
студентів першого курсу набору 2016 р. з метою їх розподілу по групах за рівнями володіння мовою.  

До 08.09.2016 р. 
4. Деканату факультету іноземних мов:  
4.1. Забезпечити створення провідними викладачами програм вступних випробувань до аспірантури 

ТНПУ в обсязі, який відповідає рівню B2 «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти». 
До 15.06.2016 р. 

4.2. Організувати сертифікацією результатів курсової іншомовної підготовки ЗВО та НПП на рівні 
вимог «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти». 

По мірі завершення курсової підготовки 
5. Кафедрі іноземних мов: 
5.1. На виконання розпорядження КМ України №199-р від 10.03.2016 р. та наказу ТОДА №125 від 

14.04.2016 р. розробити план заходів щодо вивчення ЗВО та НПП англійської мови на період до 2020 р.  
Протягом навчального року 

5.2. Розробити нові програми з іноземної мови для І-ІІІ рівнів вищої освіти відповідно до 
загальноєвропейських рекомендацій з урахуванням специфіки галузей знань та спеціальностей. 

До 09.09.2016 р. 
5.3. Обрати єдиний для всіх ЗВО рівневий інтерактивний підручник з ІМ, який відповідав би 

вихідним положенням «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» (перший та другий роки 
навчання). 

Протягом навчального року 
5.4. Розробити професійно-орієнтований НМК з курсу іноземної мови з урахуванням фахової 

спеціалізації студентів (третій та четвертий роки навчання). 
Протягом навчального року 

5.5. Підготувати засоби діагностування рівня сформованості іншомовної підготовки студентів з 
метою їх розподілу по групах за рівнями володіння іноземною мовою. 

До 01.09.2016 р. 
5.6. Спрямувати роботу науково-методичного семінару кафедри на вивчення викладачами методик 

використання базових підручників та комп’ютерних програм з курсів іноземної мови за новими 
програмами. 

Протягом навчального року 
6. Завідувачам кафедр університету:  
6.1. Посилити співпрацю з кафедрою іноземних мов з метою запровадження англомовних 

навчальних програм із фахових дисциплін. 
Протягом навчального року 

6.2. Розширити використання іншомовної літератури у навчальній та науковій роботі студентів. 
Постійно 

7. Центру дистанційного навчання: інсталювати на ПК рекомендоване кафедрою іноземних мов 
програмне забезпечення та електронні навчальні курси для самостійного вивчення студентами ІМ.  

За запитом кафедри іноземних мов 
8. Бібліотеці університету: при формуванні фондів бібліотеки звернути особливу увагу на 

придбання сучасних інтерактивних підручників для вивчення ІМ, які кореспондуються з рівнями володіння 
ІМ «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» 

Протягом навчального року 
 
Контроль за виконанням постанови покласти на першого проректора університету Терещука Г.В. 


