
НУБіП України        Ф-5.4-1.1.1-02 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Декан Гуманітарно-педагогічного 

факультету   
_________________  Шинкарук В.Д.     

«___»___________________2017 р. 

 

План діяльності кафедри англійської мови для технічних та 

агробіологічних спеціальностей 

відповідно до Програми розвитку НУБіП України «Голосіївська 

ініціатива-2020» на 2017 рік (10 напрямів) 

 
№ 

заходу 
Зміст заходу 

Відповідальна 

особа 
Спосіб виконання 

Термін 

виконання 

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.  Залучати науково-

педагогічних працівників 

кафедри до участі у 

міжнародних наукових 

заходах з метою 

популяризації науково-

дослідної роботи кафедри  

англійської мови для 

технічних та 

агробіологічних 

спеціальностей 

Усі члени кафедри Участь у заходах: 

- науково-

методичні 

семінари, 

- тренінги, 

- майстер-класи від 

America House, 

Express Publishing, 

Cambridge 

Language 

Assessment, Career 

Path та ін. 

 

Протягом року 

2.  Публікувати наукові статті у 

міжнародних виданнях 

Index Copernicus, Web of 

Sciences, Scopus 

Усі члени кафедри Публікація статей 

у виданнях, що 

входять до 

міжнародних баз 

даних  Index 

Copernicus, Web of 

Sciences, etc. 

Протягом року 

3.  Залучати науково-

педагогічних працівників 

кафедри на курси, семінари, 

круглі столи з іноземної 

мови з метою підвищення 

їхнього рівня знань 

Усі члени кафедри Проходження 

курсів підвищення 

кваліфікації від 

Future Learn, 

Oxford Class, 

СОВA, 

International House 

Протягом року 

4.  Організувати і провести 

міжнародні науково-

методичні семінари спільно 

з Career Paths з іноземної 

мови (англійської) на базі 

Університету для 

представників 

університетів-партнерів та 

інших навчальних закладів і 

Іванова О.В., 

Яременко Н.В. 

Організація і 

проведення двох 

методичних 

семінарів для 

викладачів та 

вчителів 

Лютий-березень 

2017 р. 



наукових установ з видачею 

відповідних дипломів 

(свідоцтв). 

5.  Взаємодія з міжнародними 

організаціями, фондами і 

програмами: 

 «Express Publishing» 

 Cambridge University 

Press 

 Pearson Education 

Британська Рада 

 посольство США в 

Україні 

 American House 

American Center of Education 

НПП кафедри Відвідування 

центрів, семінарів, 

виставок, участь у 

майстер-класах, 

круглих столах 

Протягом року 

6.  Стажування НПП за 

кордоном з метою вивчення 

передового досвіду 

зарубіжних внз (Фінляндія, 

Франція, Польща) 

НПП кафедри Стажування в 

міжнародних 

університетах 

НПП з метою 

вивчення 

передового  

зарубіжного 

досвіду і його 

подальшого 

впровадження в 

навчальний процес 

Протягом року 

7.  Зустрічі студентів із 

представниками 

міжнародних компаній 

(обмін досвідом) Pioneer 

Dupont; John Deer; Syngenta 

Найдьонова А.В. 

Організація 

зустрічей 

представників 

компаній зі 

студентами, 

проведення бесід, 

презентацій 

Протягом року 

8.  Участь НПП у Міжнародних 

виставках «Агро-2017», 

«Агрофорум», «Інтерагро» 

тощо. 
НПП кафедри 

Відвідування 

міжнародних 

виставок, 

допомога в їх 

організації й 

проведенні, 

отримання 

дипломів  

Протягом року 

9.  Участь НПП у Міжнародних 

конференціях, симпозіумах 

НПП кафедри 

Участь, виступи з 

доповідями на 

пленарних та 

секційних 

засіданнях 

Протягом року 

10.  Проходження курсів з 

методики англійської мови з 

подальшою здачею 

Міжнародного екзамену 

ТКТ Модуль 2 

Іванова О.В., 

Яременко Н.В., 

Поліщук О.С. 

Проходження 

курсів, здача 

екзамену, 

отримання 

сертифікату 

Січень, 2017 

11.  Участь у III міжнародній 

науково-практичній 

конференції  "Розвиток 

НПП кафедри 

Подання 

матеріалів, 

виступи із 

Лютий,2017 



сучасної освіти: теорія, 

практика, інновації" 23-24 

лютого 2017 р. (НУБіП 

України, м. Київ) 

доповідями 

12.  Участь у IV Міжнародній 

науково-практичній 

конференції: «Педагогіка: 

традиції та інновації» 

("Молодий  вчений", м. 

Запоріжжя)  17  лютого 2017  

Якушко К.Г. 

Подання 

матеріалів, 

виступи із 

доповідями 

Лютий,2017 

13.  Участь у Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Актуальні 

проблеми вищої 

професійної освіти» (м. 

Київ, НАУ) 

НПП кафедри 

Подання 

матеріалів, 

виступи із 

доповідями, 

публікація тез 

Березень, 2017 

14.  Участь у Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Прикладні 

лінгвістичні дослідження в 

умовах міжкультурної 

комунікації»  

Мудра С.В., 

Найдьонова А.В., 

Пономаренко О.Г. 

 
 

Подання 

матеріалів, 

виступи із 

доповідями 

Березень, 2017 

15.  Участь  у засіданнях  

ресурсного  центру  

викладачів  англійської  

мови (Києво- Могилянська  

Академія, м. Київ)   

НПП кафедри 

Відвідування 

семінарів, 

майстер-класів 

березень- 

квітень 2017 р. 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, РОШИРЕННЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ 

1.  Організація і проведення 

курсів іноземних мов 

(англійська) для викладачів і 

студентів з подальшою їх 

здачею міжнародного 

екзамена на рівень В2 

Поліщук О.С. Проведення занять 

з англійської мови, 

їхнє тестування  

Протягом року 

2.  Проведення відкритих 

занять згідно з 

затвердженим графіком 

НПП кафедри Проведення занять Протягом року 

3.  Проведення занять на якісно 

новому рівні з наданням 

переваги комунікативному 

аспекту 

НПП кафедри 

Проведення занять 

з акцентом на 

комунікативний 

аспект 

Протягом року 

4.  

Участь у вступній кампанії 

2017 року (приймання 

вступних екзаменів з 

англійської мови до 

магістратури) 

НПП кафедри 

Підготовка 

екзаменаційних 

білетів, приймання 

вступних 

екзаменів з англ. 

мови до 

магістратури 

Липень-

серпень, 2017 

5.  
Підготовка студентів до 

участі й перемозі у 

студентській олімпіаді з 

англійської мови 

Цимбал С.В., 

Поліщук О.С., 

Пономаренко О.Г. 

Підготовка 

студентів до участі 

в олімпіаді, їх 

реєстрація та 

супровід  

Квітень, 2017 



6.  Розробка і сертифікація 

нових ЕНК з дисциплін 

«Англійська мова», «Ділова 

англійська мова» на базі 

платформи E-learn для 

студенів спеціальностей: 

«Захист рослин», 

«Конструювання та 

дизайн», «Агрономія», 

«Лісове й садово-паркове 

господарство», «Енергетика 

і автоматика»;  

«Практичний курс другої 

іноземної мови» для 

спеціальності «Філологія» 

НПП кафедри 

Розробка ЕНК з 

дисциплін 

«Англійська 

мова», «Ділова 

англійська мова» з 

подальшою їх 

сертифікацією та 

використанням 

студентами  

Протягом року 

7.  Робота з сертифікованими 

електронними курсами з 

курсів «Ділова іноземна 

мова» для студентів-

магістрів зі спеціальності 

«Енергетика і автоматика», 

«Англійська мова» для 

студентів-бакалаврів зі 

спеціальності «Транспортні 

технології» 

Якушко К.Г., 

Цимбал С.В. 

Виконання завдань 

он-лайн, 

контрольних робіт 

студентами, їх 

перевірка і 

виставлення балів 

викладачами 

Протягом року 

8.  Підготовка до друку та 

видання навчально-

методичної літератури 

кафедри з дисциплін, що 

забезпечує кафедра для 

денної та заочної форм 

навчання усіх 

спеціальностей: 

«Методичні матеріали з 

англійської мови для 

студентів-транспортників»; 

«Укладання галузевих 

глосаріїв» (підручник) 

НПП кафедри 

Іванова О.В. 

Розробка, 

підготовка до 

друку, 

затвердження, 

видання 

Протягом року 

9.  Підготовка  та  

опублікування  видання "  

Англійська мова: збірник  

тестових завдань (для  

студентів  ОС "Бакалавр" 

галузі  знань 20 "  Аграрні  

науки та продовольство"  

Якушко К.Г. 

Розробка, 

підготовка до 

друку, 

затвердження, 

видання 

Березень – 

квітень,     2017 

  

10.  Підготовка та видання 

навчального посібника 

«Практичний курс 

англійської мови для 

технічних та 

агробіологічних 

спеціальностей»  

Мудра С.В., 

Найдьонова А.В., 

Пономаренко О.Г 

Розробка, 

підготовка до 

друку, 

затвердження, 

видання 

Листопад, 2017 

11.  Підготовка та видання 

навчального посібника 
Яременко Н.В. 

Розробка, 

підготовка до 
Листопад, 2017 



«Англійська мова для 

спеціальності транспортні 

технології»  

друку, 

затвердження, 

видання 

12.  Доповнення та перевидання: 

- Посібника з Англійської 

мови для магістрів 

спеціальності "Садово-

паркове господарство" 

-  Посібника з Англійської 

мови для магістрів 

спеціальності 

"Деревообробні та меблеві 

технології" 

Поліщук Л.В. 

Доповнення, 

редагування, 

перевидання  

Грудень, 2017 

13.  Підготовка та видання 

посібника «Англійська 

мова» для студентів ОС 

«Бакалавр» спеціальності 

«Біотехнології та 

біоінженерія» 

Поліщук О.С. 

Розробка, 

підготовка до 

друку, 

затвердження, 

видання 

Листопад, 2017 

14.  
Підготовка та видання 

«Англо-українського 

словника для 

агроінженерів» 

Березова Л.В. 

Розробка, 

підготовка до 

друку, 

затвердження, 

видання 

Жовтень, 2017 

15.  Підготовка до друку 

методичних рекомендацій 

«Контрольні та тестові 

завдання для студентів 

агробіологічного 

факультету» (заочна форма 

навчання)  

 

Глуховська Н.А. 

Розробка, 

затвердження 

опублікування 

методичних 

рекомендацій 

Лютий-квітень, 

2017 

16.  
Проведення 

профорієнтаційної роботи 

НПП кафедри у середніх 

навчальних закладах Києва 

та Київської області, а 

також інших регіонів 

України 

НПП кафедри 

Надання 

інформації 

абітурієнтам, 

запрошення на 

навчання, відповіді 

на питання, 

висвітлення 

інформації на сайті 

кафедри 

Протягом року 

17.  

Залучення студентів до 

проведення 

профорієнтаційної роботи у 

школах, ліцеях міста Києва 

та України 

НПП кафедри 

Відбір активних 

студентів, 

забезпечення їх 

необхідним 

матеріалом, 

висвітлення 

інформації на сайті 

кафедри 

Протягом року 

18.  Участь НПП у днях 

Відкритих дверей 

університету  

НПП кафедри 

Запрошення 

старшокласників, 

презентація 

Квітень, 2017 



кафедри, екскурсія 

по корпусах, 

кафедрах 

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ 

1.  Участь НПП кафедри в Дні 

Знань 

НПП кафедри Знайомство з 

першокурсниками, 

представлення 

кафедри 

01.09.2017 

2.  Відвідування зі студентами 

показів у рамках фестивалю 

– Тиждень британського 

кіно в Україні 

НПП кафедри Відвідування 

кінотеатру, 

пропагування 

Британської 

культури 

Березень-

квітень 2017 

3.  Проведення англомовних 

екскурсій визначними 

місцями Києва, відвідування 

театрів, музеїв, виставок та 

ін. зі студентами 

НПП кафедри Проведення 

екскурсій 

англійською 

мовою, організація 

відвідування  

Протягом року 

4.  Екскурсія у центр Lenovo з 

студентами  1-го курсу    

інституту  енергетики, 

автоматики  та  

енергрозбереження  

Якушко К.Г. Організація 

проведення 

екскурсії для 

студентів 

Березень, 2017 

5.  Участь у 

загальнофакультетських та 

університетських виховних 

заходах, урочистостях, 

конференціях тощо 

Іванова О. В.,  

НПП кафедри 

Виступи з 

доповідями, 

презентаціями  

Протягом року 

6.  Залучення студентів до 

участі у студентських 

науково-практичних 

конференціях, що 

проводяться на базі НУБіП 

України та інших ВНЗ 

України 

НПП кафедри Керівництво 

студентськими 

науковими 

статтями, їхня 

перевірка та 

допуск до друку  

Протягом року 

7.  Проведення  анкетування  

на  виявлення стану 

залучення педагогічних  

умов  розвитку  професійно 

орієнтованого  

іншомовного  спілкування зі 

студентами 1-го курсу 

спеціальності  "Енергетика  

та  електроехнічні  системи  

в  агропромисловому  

комплексі" 

Якушко К.Г. Проведення 

анкетування, 

обробка 

результатів, 

висновки 

Березень-

квітень, 2017 

8.  Проведення ділової  гри  

"Наш  інженер-механік " зі 

студентами  1-го  курсу  

спеціальності 

"Агроінженерія" 

скороченого терміну 

навчання  

Якушко К.Г. Проведення 

заняття-гри, 

залучення 

студентів 

Лютий, 2017 



9.  Проведення годин 

спілкування,  бесід зі 

студентськими групами з 

метою пропагування 

вивчення англійської мови 

як мови міжнародного 

спілкування  

НПП кафедри Проведення бесід з 

виховною метою 

Відповідно до 

плану виховної 

роботи кафедри 

10.  Участь НПП у Дні 

університету 

Іванова О.В. 

НПП кафедри 

Участь у 

спортивних 

конкурсах, судоку 

Травень, 2017 

11.  Залучення студентів до 

участь в олімпіаді з 

англійської мови 

Цимбал С.В., 

Поліщук О.С., 

Пономаренко О.Г. 

Підготовка 

студентів, їхній 

супровід 

Лютий-квітень, 

2017 

12.  Залучення студентів до 

участі в тижні англійської 

мови  

НПП кафедри Організація й 

проведення зі 

студентами 

англомовних 

заходів, вікторин, 

вечорів  

Листопад, 2017 

13.  Залучення студентів до 

участі в міжнародних 

проектах 

НПП кафедри Керівництво 

студентами, їхній 

супровід, допомога 

у написанні 

проектів 

Протягом року 

14.  Організація і проведення 

для студентів національних 

свят англомовних країн 

НПП кафедри Залучення 

студентів до участі 

Протягом року 

15.  Проведення занять наукових 

гуртків «Основи перекладу 

фахових текстів», 

«Англійська мова у 

сучасному житті» 

Поліщук А.В., 

Поліщук О.С. 

Проведення занять 

гуртків, залучення 

студентів-членів 

гуртків до участі в 

студентських 

наукових 

конкурсах, 

ведення web-

сторінки гуртка, 

звітність 

Протягом року 

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.  Продовження роботи над 

ініціативною темою 

кафедри (2 етап теоретико-

узагальнювальний):  

«Англомовна професійна 

комунікація в координації 

євроінтеграційної 

перспективи України» 

(державний реєстраційний 

номер 00115U006021). 

Керівник: канд. пед. н., доц. 

Найдьонова А. В., строки 

виконання: 01.01.2016-

31.12.2018.  
 

Найдьонова А. В.,  

НПП кафедри 

Написання 

наукових статей з 

проблематики 

дослідження: 

Стаття 

«Використання 

аудіо та відео 

матеріалів на 

заняттях з 

іноземної мови на 

факультеті 

конструювання та 

дизайну в НУБіП 

України», 

«Розвиток 

мовленнєвої 

Протягом року 



компетенції на 

заняттях з 

англійської мови у 

студентів 

аграрного ВНЗ»,  

 «Підготовка 

конкурентоздатних 

фахівців у ВНЗ 

України: 

мовленнєва 

компетентність». 

Виступи з 

доповідями на 

конференціях з 

проблематики 

дослідження. 

Написання 

колективної 

монографії  

«Англомовна 

професійна 

комунікація в 

координації 

євроінтеграційної 

перспективи 

України»; 

апробація 

результатів 

дослідження у 

навчальному 

процесі 

2.  Організація й проведення 

круглого столу для вчителів 

шкіл-партнерів на тему 

«Англомовна комунікація в 

Україні» 

Цимбал С.В., 

НПП кафедри 

 

Організація 

заходу, 

запрошення 

вчителів 

англійської мови зі 

шкіл-партнерів, 

проведення 

майстер-класів, 

презентацій, 

обговорення 

проблематики 

круглого столу з 

колегами 

Квітень, 2017 

3.  Покращення наукового 

потенціалу кафедри шляхом 

написання й захисту 

кандидатських дисертацій 

(Березова Л.В., Давидова 

О.П.); отримання вчених 

звань (Мудра С.В., 

Яременко Н.В.) 

Березова Л.В., 

Давидова О.П., 

Мудра С.В., 

Яременко Н.В. 

Написання,  

оформлення і 

захист дисертацій; 

Підготовка й 

подання 

документів на 

вчене звання 

доцента 

Протягом року 

4.  Проходження курсів 

підвищення кваліфікації на 

Яременко Н.В. Проходження 

курсів, отримання 

Жовтень, 2017 



базі НУБіП України свідоцтва 

5.  Організація і проведення 

тижнів англійської мови в 

НУБіП України 

Іванова О. В.,  

НПП кафедри 

Участь у написанні 

сценарію, 

проведення 

відкритого заняття 

гуртка, організація 

зустрічі з носієм 

мови, проведення 

творчого вечора 

для студентів, 

проведення 

зустрічей відео-

клубу протягом 

тижня  

Протягом року 

6.  Долучитися до 

співорганізації щорічної 

загальноуніверситетської 

всеукраїнської конференції, 

сформувати власну секцію 

Яременко Н.В., 

НПП кафедри 

Залучити студентів 

до участі в 

конференції, 

сформувати 

секцію, 

керівництво 

написанням 

студентських тез, 

участь у 

формуванні 

програми й 

збірника тез 

конференції 

Травень, 2017 

7.  Публікація НПП у фахових 

виданнях України 

НПП кафедри Публікації 

наукових статей 

Протягом року 

8.  Участь НПП у 

Всеукраїнських 

конференціях  

НПП кафедри Виступи з 

доповідями, 

публікація 

матеріалів 

Протягом року 

9.  Видання монографії на 

тему: Педагогічні умови 

формування професійно-

орієнтованого іншомовного 

спілкування у студентів 

технічних спеціальностей 

аграрних університетів 

Якушко К.Г. Написання, 

затвердження й 

видання 

монографії 

Березень, 2017 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА 

ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І 

СТУДЕНТІВ 

1.  Подання заявок на 

оновлення оргтехніки 

Іванова О. В., 

Швалова Т.В. 

Оформлення 

документації 

Протягом року 

2.  Придбання за кошти 

позабюджетних надходжень 

проектора і ноутбука 

Іванова О. В. Подання заявки  Протягом року 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ 

ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 

1.  Проведення на засіданнях 

кафедри обговорень, 

круглих столів в контексті 

Іванова О. В. Проведення 

засідань, 

обговорення 

Протягом року 



поглиблення знань 

викладачів щодо питань 

патріотичної свідомості, 

морально-етичних 

цінностей сучасної молоді 

та етики ділових відносин у 

колективі з проекцією на 

передачу цих знань 

студентам під час 

навчальної та 

позанавчальної роботи 

нагальних 

проблем, 

прийняття 

колективних 

рішень 

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК 

САМОВРЯДУВАННЯ 

1.  Забезпечення створення 

умов для демократизації 

управління, розвитку 

самоврядування на кафедрі  

Іванова О. В.,  

НПП кафедри 

 Протягом року 

2.  Розподіл обов’язків між 

членами кафедри за 

напрямами роботи й їх 

виконання 

НПП кафедри Розподіл і 

виконання 

обов’язків членами 

кафедри 

Протягом року 

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

1.  Надходження коштів від 

госпрозрахункового 

підрозділу «Курси з 

англійської мови кафедри 

англійської мови для 

технічних та 

агробіологічних 

спеціальностей» 

НПП кафедри Заробляння 

коштів, виконання 

плану 

позабюджетних 

надходжень 

Протягом року 

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ 

ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

1.  Подання на конкурс 

держбюджетної тематики 

кафедри: 

 «Якісна підготовка фахівців 

ВНЗ зі знанням іноземної 

мови». Керівник: канд. пед. 

н., доц. Мудра С. В. 

Мудра С.В. Підготовка і 

подання 

документів 

Протягом року 

10. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ У 

ГАЛУЗІ АПК, ОСВІТИ І НАУКИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 

1.  Виконання положень 

Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 роки та 

Концепції розвитку освіти 

на 2015-2025 роки у межах 

співпраці кафедри з 

середніми освітніми 

навчальними закладами 

(договори про 

співробітництво м. 

Бориспіль, Київська обл.) 

Іванова О. В.,  

НПП кафедри 

Укладання 

договорів про 

співробітництво 

Протягом року 



2.  Укладання  договорів про 

співпрацю (Житомирська 

обл., м. Малин, м. Боярка, 

Київська обл.) 

Глуховська Н.А. Проведення 

профорієнтації, 

укладання 

договорів про 

співпрацю, зв’язок 

з навчальними 

закладами шляхом 

залучення їх до 

участі в наукових 

та організаційних 

заходах 

університету, 

факультету 

Лютий-березень 

2017р. 

 

 

Завідувач кафедри англійської мови 

для технічних та агробіологічних спеціальностей     О. Іванова 


