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Довідка 

про стан навчально-методичної та наукової роботи 

кафедри іноземних мов 

 

Відповідно до розпорядження Вченої ради державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 

(№ 4 від 4 березня 2020 року) для перевірки стану навчально-методичної та 

наукової роботи на кафедрі іноземних мов (завідувач кафедри 

доц. Нікітіна Н. П.) була створена комісія у складі: 

Голова комісії: доц. Ішутіна О.Є. 

Члени комісії:  доц. Дьяковська Г.О., 

                           доц. Головко М.Б. 

                           

 Перевірка проводилася в період з 23 по 30 березня 2020 року. 

 Під час перевірки було виявлено:  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Кафедра іноземних мов створена на підставі рішення конкурсної 

комісії та ради Інституту № 492 від 08.09.1967 р. і має статус обслуговуючої. 

1.2. Кафедра входить до складу філологічного факультету ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет». 

1.3. Штат кафедри складають науково-педагогічні працівники та 

навчально-допоміжний персонал, що становить 14 осіб, із них: 11 осіб –

науково-педагогічні працівники, 3 – навчально-допоміжний персонал. 

Сьогодні 82 % викладачів мають науковий ступінь. На кафедрі 

іноземних мов працюють 11 викладачів, з них:  

–  7 доцентів, 9 кандидатів наук: 6 кандидатів педагогічних наук, 2 

кандидати філологічних наук та 1 кандидат філософських наук, 

 4 старших викладачі.    
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1.4. Керівництво кафедрою здійснює, за дорученням ректора 

університету, завідувач кафедри Нікітіна Наталія Павлівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, яка має стаж науково-

педагогічної роботи 19 років. Як керівник підрозділу вона організовує роботу 

всієї кафедри, несе особисту відповідальність за дотримання функціональних 

обов’язків підлеглими, бере участь у роботі всіх рад, засідань та нарад ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», на яких обговорюються і 

вирішуються питання, пов’язані з діяльністю кафедри, складає перспективні 

та поточні плани роботи кафедри, затверджує індивідуальні плани 

професорсько-викладацького складу та інші документи в межах своєї 

компетенції, контролює виконання кафедральних та індивідуальних планів 

щодо питань навчально-виховного процесу, методичної та науково-

дослідницької діяльності. 

1.5. Навчальний процес, у якому бере участь колектив кафедри 

іноземних мов, здійснюється на базі аудиторного фонду філологічного 

факультету. Певну кількість аудиторій закріплено за кафедрою іноземних 

мов, а саме: ауд. № 301, № 302, № 304, № 318, № 318 а,  дві  аудиторії (ауд. 

№ 322, ауд. № 307) є спеціалізованими кабінетами: лінгафонний кабінет та 

мультимедійна аудиторія (відп. ст. лаборант Чорнобровий Р. В.) За кафедрою 

закріплено  приміщення, де розташована кафедра (ауд. № 316) та ауд. № 303, 

яка є викладацькою. 

Кафедра має режим роботи, зручний як для викладачів, так і для 

студентів: кафедра працює з 8-30 до 16-15, перерва на обід 12.00 – 12.45. 

У цілому матеріально-технічна база кафедри відповідає сучасним 

вимогам і дозволяє ефективно здійснювати навчальний процес. 
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2. ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ  

ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ 

Робота кафедри іноземних мов здійснюється у відповідності до 

затверджених керівництвом ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» планами, котрі охоплюють навчальну, методичну, наукову, 

виховну та інші види робіт. Обговорення ходу виконання цих планів та 

інших питань діяльності кафедри здійснюються на її засіданнях під 

головуванням завідувача кафедри, що відбуваються першого четверга 

кожного місяця. У них бере участь увесь склад кафедри (професорсько-

викладацький разом із навчально-допоміжним). Щоразу оформлюється 

відповідний протокол засідання кафедри секретарем Шаріковою-Дегтяр К. П. 

На засіданнях кафедри обговорюються окремі навчально-методичні 

розробки, науково-дослідні роботи, здійснювані викладачами (наукові звіти, 

статті тощо), затверджуються плани-проспекти рукописів та календарні 

плани робіт, навчальні плани, методичні матеріали, теми наукових 

досліджень, тематика та форми виховної роботи зі студентами, особливості 

профорієнтаційної роботи тощо. 

Основними напрямами діяльності кафедри є: 

–   навчальна робота; 

– методична робота; 

– організаційна робота; 

– виховна робота; 

– міжнародна діяльність. 

 

2. 1 Навчальна робота. 

Кафедра іноземних мов як підрозділ факультету бере участь в 

організації та проведенні навчального процесу зі студентами денної та 

заочної форми навчання і здійснює всі види навчальних занять, а саме: 

лекційні, практичні заняття, індивідуальні заняття та консультації, 
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самостійну роботу, контрольні заходи з навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних планів.  

№ Назва дисципліни Шифр і назва напряму, 

спеціальності 

Курс 

1 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(інформатика) 

1 

2 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(інформатика) 

2 

3 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(математика) 

(інформатика) 

1 

4 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(математика) 

(інформатика) 

2 

5 Професійна іншомовна 

підготовка 

014 Середня освіта 

(математика) 

(інформатика) 

4 

6 Професійна іншомовна 

підготовка 

Ошибка! Ошибка связи. 4(2) 

7 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(фізика) (інформатика) 

1 

8 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(фізика) (інформатика) 

2 

9 Професійна іншомовна 

підготовка 

014 Середня освіта 

(фізика) (інформатика) 

4 

10 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

012 Дошкільна освіта 

(практична психологія в 

закладах освіти) 

1 

11 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

012 Дошкільна освіта 

(практична психологія в 

закладах освіти) 

2 

12 Професійна іншомовна 

підготовка 

012 Дошкільна освіта 

(практична психологія) 

4 
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13 Професійна іншомовна 

підготовка 

012 Дошкільна освіта 

(практична психологія в 

закладах освіти) 

4(2) 

14 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

012 Дошкільна освіта  

013 Початкова освіта 

1 

15 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

012 Дошкільна освіта  

013 Початкова освіта 

2 

16 Професійна іншомовна 

підготовка 

012 Дошкільна освіта  

013 Початкова освіта 

4 

17 Професійна іншомовна 

підготовка 

012 Дошкільна освіта  

013 Початкова освіта 

4(2) 

18 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

053 Психологія 

(практична психологія) 

1 

19 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

232 Соціальне 

забезпечення 

1 

20 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

232 Соціальне 

забезпечення (практична 

психологія в закладах 

освіти) 

2 

21 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

231 Соціальна робота 

(соціальна педагогіка) 

1 

22 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

231 Соціальна робота 

(соціальна педагогіка) 

2 

23 Професійна іншомовна 

підготовка 

231 Соціальна робота 

(соціальна педагогіка) 

4 

24 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

016 Спеціальна освіта 1 

25 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

016 Спеціальна освіта 2 

26 Професійна іншомовна 

підготовка 

016 Спеціальна освіта 4 

27 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

015 Професійна освіта 

(технологія виробів 

2 
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легкої промисловості) 

28 Професійна іншомовна 

підготовка 

015 Професійна освіта 

(технологія виробів 

легкої промисловості) 

4(2) 

29 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(трудове навчання та 

технології)  

1 

30 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(трудове навчання та 

технології) 

2 

31 Професійна іншомовна 

підготовка 

014 Середня освіта 

(трудове навчання та 

технології) (художнє 

проектування (дизайн)) 

4 

32 Професійна іншомовна 

підготовка 

014 Середня освіта 

(трудове навчання та 

технології) (автосправа) 

4 

33 Професійна іншомовна 

підготовка 

014 Середня освіта 

(трудове навчання та 

технології) (автосправа) 

4(2) 

34 Професійна іншомовна 

підготовка 

014 Середня освіта 

(трудове навчання та 

технології) (художнє 

проектування (дизайн)) 

4(2) 

35 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

013 Початкова освіта 

(інформатика) 

1 

36 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

013 Початкова освіта 

(інформатика) 

2 

37 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

013 Початкова освіта 

(музика) 

1 

38 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

013 Початкова освіта 

(музика) 

2 

39 Іноземна мова (за проф. 013 Початкова освіта 1 
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спрямуванням) (хореографія) 

40 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

013 Початкова освіта 

(хореографія) 

2 

41 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

053 Психологія 1 

42 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

053 Психологія 2 

43 Професійна іншомовна 

підготовка 

053 Психологія 

(практична психологія) 

4 

44 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

071 Облік і 

оподаткування 

1 

45 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

071 Облік і 

оподаткування 

2 

46 Професійна іншомовна 

підготовка 

071 Облік і 

оподаткування 

4 

47 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

073 Менеджмент 1 

48 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

073 Менеджмент 2 

49 Професійна іншомовна 

підготовка 

073 Менеджмент 4 

50 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(фізична культура) 

1 

51 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(фізична культура) 

2 

52 Професійна іншомовна 

підготовка 

014 Середня освіта 

(фізична культура) 

(методика спортивно-

масової роботи) 

4 

53 Професійна іншомовна 

підготовка 

014 Середня освіта 

(фізична культура) 

(захист Вітчизни) 

4 

54 Професійна іншомовна 014 Середня освіта 4(2) 
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підготовка (фізична культура) 

(методика спортивно-

масової роботи) 

55 Професійна іншомовна 

підготовка 

014 Середня освіта 

(фізична культура) 

(захист Вітчизни) 

4(2) 

56 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

1 

57 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

2 

58 Професійна іншомовна 

підготовка 

227 Фізична реабілітація  4 

59 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта 

(біологія) 

1 

60 Практикум усного і 

писемного мовлення (англ) 

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім)  

1 

61 Практикум усного і 

писемного мовлення (англ) 

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім) 

2 

62 Практикум усного і 

писемного мовлення (англ) 

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім) 

3 

63 Практична фонетика 014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім) 

1 

64 Практична граматика 014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім) 

1 

65 Практична граматика 014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім) 

2 

66 Практикум усного і 

писемного мовлення (нім) 

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім) 

2 

67 Практикум усного і 

писемного мовлення (нім) 

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім) 

3 

68 Практична фонетика та 

граматика нім. мови 

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім) 

2 

69 Практична граматика 014 Середня освіта (мова 2 
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і літ (англ., нім) АР 

70 Практикум усного і 

писемного мовлення (нім) 

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім) АР 

2 

71 Практична фонетика та 

граматика нім. мови 

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ., нім) АР 

2 

72 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта (мова 

і літ (рос))  

1 

73 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта  

(українська мова і 

література) (медіа-

комунікації в закладах 

освіти) 

1 

74 Іноземна мова (за проф. 

спрямуванням) 

014 Середня освіта  

(українська мова і 

література) (медіа-

комунікації в закладах 

освіти) 

2 

75 Професійна іншомовна 

підготовка 

014 Середня освіта  

(українська мова і 

література) 

(українознавство) 

4 

76 Практичний курс англійської 

мови 

014 Середня освіта (укр. 

мова і літ.)  

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ.)) 

1 

77 Практичний курс англійської 

мови 

014 Середня освіта (укр. 

мова і літ.)  

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ.)) 

2 

78 Практичний курс англійської 

мови 

014 Середня освіта (укр. 

мова і літ.)  

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ.)) 

3 



10 

 

79 Методика навчання 

англійської мови 

014 Середня освіта (укр. 

мова і літ.)  

014 Середня освіта (мова 

і літ (англ.)) 

3 

 

З усіх навчальних дисциплін розроблено навчально-методичні 

комплекси, які постійно оновлюються з урахуванням сучасних досягнень 

науки, техніки, технології та освіти. 

Матеріально-технічна база кафедри іноземних мов дозволяє 

забезпечити успішну організацію навчального процесу. Для організації 

навчального процесу кафедра має 2 спеціалізовані навчальні аудиторії, а 

саме: лінгафонний кабінет та мультимедійна аудиторія. З метою організації 

ефективного та якісного проведення занять кафедра забезпечена такими 

технічними засобами, як: 3 аудіомагнітофони, 2 магнітоли, 2 телевізори, 1 

відеомагнітофон та DVD програвач, мультимедійна дошка, кодоскоп з 

екраном. Кабінет мультимедійних технічних засобів (ауд. № 307) є водночас 

методичним кабінетом кафедри іноземних мов, де знаходиться англомовна та 

німецькомовна література, яку кафедра іноземних мов отримала як 

гуманітарну допомогу від міжнародних організацій Корпусу Миру (США) та 

Гете-інституту (Німеччина), міжнародної програми академічного обміну 

(DAAD). Аудиторія оснащена мультимедійною дошкою, проектором, 3 

ноутбуками та багатофункціональним пристроєм. Викладачі кафедри та 

студенти мають можливість користуватись всесвітньою мережею Інтернет як 

у навчальний, так і позанавчальний час. 

Для формування в студентів міжкультурної іншомовної компетенції 

згідно з «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання» викладачі кафедри впроваджують у навчальний 

процес прогресивні методи реалізації інтерактивного навчання іноземних 

мов (кооперативне навчання, колективно-групове навчання, ситуативне 
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моделювання, опрацювання дискусійних питань) та сучасні інформаційні 

технології навчання. 

Форми навчання,  які застосовуються в навчальному процесі: 

 практичні заняття,  індивідуальні заняття,  індивідуальні консультації,  

групові консультації зі студентами; 

 виконання індивідуальних завдань, тестових рубіжних і ректорських 

контрольних робіт; 

 навчання за індивідуальним графіком.  

Велика увага при викладанні навчальних дисциплін приділяється 

самостійній роботі студентів. Для виконання завдань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, студенти можуть використовувати бібліотечний 

фонд університету, літературу, яка зібрана в методичному кабінеті кафедри 

(ауд. 307), навчально-методичний матеріал, який розроблено викладачами 

кафедри (контрольні екземпляри навчально-методичних розробок 

зберігаються на кафедрі, у завідувача кафедри). Студенти користуються 

аудіотекою, відеотекою, яка зібрана кафедрою та зберігається в 

лінгафонному кабінеті (ауд. 322). Самостійна робота студентів здійснюється 

також шляхом застосування персональних комп’ютерів, програмних засобів. 

Широке застосування ПК дає можливість використовувати мультимедійні 

компакт-диски CD-ROM у вивченні фахових дисциплін.  

Для підвищення ефективності навчального процесу та удосконалення 

змісту освіти студентів спеціальності «Мова і література (англійська, 

німецька)» викладачами кафедри іноземних мов розроблено електронну базу 

для вивчення фахових дисциплін, яка містить: 

 навчальні та робочі програми; 

 енциклопедії, довідники; 

 словники; 

 електронні газети та журнали; 

 монографії та статті видатних науковців; 
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 підручники і навчальні посібники провідних фахівців України та 

зарубіжжя; 

 тексти художніх творів іноземними мовами; 

 фільмотеку художніх та навчальних фільмів іноземними мовами; 

 аудіотеку записів (діалогів, текстів різних типів) носіїв іноземних 

мов; аудіокурси; 

 посилання на кращі філологічні та просвітительські сайти й 

електронні бібліотеки. 

Колектив кафедри несе відповідальність за організацію іспитів, заліків, 

інших контрольних навчальних заходів – важливого інструмента об’єктивної 

оцінки знань та практичних навичок студентів. Вихідний контроль знань (під 

час складання заліків та іспитів) студентів на кафедрі іноземних мов 

здійснюється відповідно до кредитно-модульної системи оцінювання за 

шкалою ECTS. 

Заліки проводяться згідно з навчальними програмами за результатами 

роботи в семестрі або за спеціально підготовленими завданнями. Іспити 

проводяться за білетами та додатковим матеріалом (тексти для перекладу, 

тести на розуміння прослуханого чи прочитаного тексту, лексико-граматичні 

тести, комунікативно-мовленнєві ситуації) розробленими відповідно до 

навчальних програм та затвердженими кафедрою.  

Результати залікових екзаменаційних сесій регулярно обговорюються 

на засіданнях кафедри іноземних мов. 

Викладачами кафедри використовуються наступні види поточного 

контролю знань студентів: контрольні роботи, комплексні контрольні роботи, 

тести різних типів, самостійна робота, індивідуальні завдання. 

Викладачі кафедри беруть участь у проведенні вступного екзамену з 

іноземної мови до аспірантури та до магістратури з різних спеціальностей. 

Програми вступних екзаменів, білети та додаткові матеріали для 

вступників розроблені та затверджені на засіданні кафедри іноземних мов.  
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2.2 Методична робота 

Навчально-методична робота на кафедрі організована у відповідності з 

вимогами і нормативними документами Міністерства освіти і науки України. 

З кожної навчальної дисципліни, закріпленої за кафедрою іноземних 

мов, розроблено навчально-методичні комплекси, що містять: навчальну 

програму дисципліни; робочу навчальну програму дисципліни; інструктивно-

методичні матеріали до практичних занять; дидактичне забезпечення 

самостійної роботи студентів; пакет контрольних завдань для перевірки 

знань; критерії оцінювання знань і вмінь студентів. 

Виконуючи завдання щодо підвищення науковості викладання, 

кафедра іноземних мов постійно вдосконалює навчальні програми дисциплін, 

тематичні плани, методичні розробки для проведення інших видів занять. 

Викладачі кафедри знаходяться у постійному творчому пошуку, вони 

складають та поліпшують структурно-логічні схеми і окремі методики 

викладання навчальних дисциплін, знаходять нові об’єкти творчої праці 

студентів. У центрі повсякденної уваги колективу кафедри іноземних мов 

знаходяться організація та проведення занять зі студентами факультетів 

університету, навчально-методичні рекомендації щодо їх самостійної роботи, 

проведення консультацій, контроль за успішністю в навчанні, допомога 

студентам з боку викладачів у формуванні іншомовної комунікативної 

компетенції.  

На кафедрі затверджено графіки консультацій, графіки перевірки 

самостійної роботи студентів.  

Кафедра іноземних мов цілеспрямовано й послідовно працює над 

створенням власних навчально-методичних матеріалів, які відповідають 

сучасним підходам до вивчення іноземних мов. Використання власних (та 

інших) навчально-методичних матеріалів забезпечує вивчення мов на базі 

актуального матеріалу, сприяє комунікативній орієнтації освітнього процесу, 
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стимулює подальше використання інноваційних методів викладання 

іноземних мов і передбачає широкі можливості для роботи з технічними 

засобами навчання. Викладачами кафедри іноземних мов у 2014 – 2019 н. р. 

підготовлено, опрацьовано та представлено в бібліотеці університету на 

паперовому та електронному носіях наступні методичні рекомендації та 

посібники, необхідні для проведення практичних занять, тестового контролю 

та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання: 

№ 

п/п 

Вид роботи Хто виконує 

1. Методичні рекомендації до проведення 

практичних занять з дисципліни 

«Практична граматика англійської мови» 3 

семестр ЗМ 3 «Модальні дієслова» / М.Ю. 

Шевченко // Слов’янськ : ДДПУ, 2015. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою 

ДДПУ (протокол № 8 від 9 квітня 2015 р.).-

131с. 

Доц. Шевченко М. Ю 

2. Методичні рекомендації до проведення 

практичних занять з дисципліни «Практика 

усного та писемного мовлення(англійська 

мова)» частина друга 1 семестр навчання 

ЗМ 2 / М.Ю. Шевченко // Слов’янськ : 

ДДПУ, 2015. –  с. (Рекомендовано до друку 

Вченою радою ДДПУ (протокол № 12 від 

26 червня 2015 р.).- 101 с. 

Доц. Шевченко М. Ю. 

3. Методичні рекомендації "English for 

Economy students"для студентів 2 курсу 

факультету ПЕУ. - 59с. 

 

Доц. Радзієвська О. В.,  

доц. Слабоуз В. В. 

4. Методичні рекомендації з «Практичної 

граматики (англійська мова)» за темою : 

«The Subjunctive Mood». – Частина 2.,  ЗМ І, 

107с. 

Доц. Рижкова С.В. 

5. Методичні рекомендації з  «Практичної 

граматики (англійська мова)» за темою : 

«The Subjunctive Mood  in Different Types of 

Clauses». – Частина 3, ЗМ ІІ, 84с. 

Доц. Рижкова С.В. 

6. Методичні рекомендації до практичних 

занять з навчальної дисципліни «Практика 

усного та писемного мовлення (англійська 

мова)», частина перша, І семестр, ЗМ1. / 

Ю.С. Правдівцева // Слов'янськ, 2015.– 

Доц. Правдівцева Ю.С. 
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192с. 

7. Посібник з англійської мови за 

професійним спрямуванням для студентів 

економістів 2-го курсу спеціальностей 

6.030509 «Облік та аудит», 6.030601 

"Менеджмент та адміністрування" 

Доц. Слабоуз В.В. 

8. Методичні рекомендації до практичних 

занять із навчальної дисципліни “Практика 

усного та писемного мовлення(англійська). 

Частина друга. ЗМ ІІ” . - Слов’янськ. 2015. - 

170 с. 

Доц.Шевченко М. Ю 

   

9. Практика усного та писемного 

мовлення(англійська мова)» частина друга 

1 семестр навчання «My family» ЗМ.2. 

Слов’янськ : ДДПУ, 2015. –  131с. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою 

ДДПУ (протокол № 12 від 26 червня 2015 

р.). 

Доц. Шевченко М.Ю 

10. Практика усного та писемного 

мовлення(німецька мова)» частина перша 

Слов’янськ : ДДПУ, 2016. –  140с. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою 

ДДПУ (протокол № 8 від 26 березня 2016 

р.). 

 

Доц. Шевченко М.Ю. 

11. Практика усного та писемного 

мовлення(німецька мова)» частина друга 

Слов’янськ : ДДПУ, 2016. –  130с. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою 

ДДПУ (протокол № 9 від 26 травня 2016 р.). 

 

Доц. Шевченко М.Ю. 

12. Практика усного та писемного 

мовлення(німецька мова)» частина третя 

Слов’янськ : ДДПУ, 2016. –  130с. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою 

ДДПУ (протокол № 9 від 26 травня 2016 р.). 

 

Доц. Шевченко М.Ю. 

13. Практика усного та писемного 

мовлення(німецька мова)» частина четверта 

Слов’янськ : ДДПУ, 2016. –  130с. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою 

ДДПУ (протокол № 9 від 26 травня 2016 р.). 

 

Доц. Шевченко М.Ю. 

 

14. Практика усного та писемного 

мовлення(німецька мова)» частина п’ята 

Слов’янськ : ДДПУ, 2016. –  130с. 

(Рекомендовано до друку Вченою радою 

ДДПУ (протокол № 8 від 26 квітня 2016 р.). 

Доц. Шевченко М.Ю. 
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15. Практика усного та писемного мовлення 

(німецька мова)» частина шоста Слов’янськ 

: ДДПУ, 2016. –  130с. (Рекомендовано до 

друку Вченою радою ДДПУ (протокол № 8 

від 26 квітня 2016 р.). 

Доц. Шевченко М.Ю. 

16. Практика усного та писемного 

мовлення(англійська мова)» частина друга 

1 семестр навчання ЗМ.3. 

«Thereisnoplacelikehome» Слов’янськ 

:ДДПУ, 2016. –  131с. (Рекомендовано до 

друку Вченою радою ДДПУ (протокол № 3 

від 20 жовтня 2016 р.). 

Доц. Шевченко М.Ю. 

17. Практика усного та писемного 

мовлення(англійська мова)» частина п’ята 2 

семестр ЗМ1 Слов’янськ : ДДПУ, 2017. – 

 120с. (Рекомендовано до друку Вченою 

радою ДДПУ (протокол № 2 від 19 жовтня 

2017 р.) 

Доц. Шевченко М.Ю. 

18. Навчально-методичний посібник «English 

for Students Majoring in Psychology (part 1)». 

71 с. Протокол № 3 від 18.10.2017 р. 

Доц. Пампура С.Ю., доц. 

Слабоуз В. В. 

19.  Методичні рекомендації для практичних 

занять з курсу «Практика усного та 

писемного мовлення ( англійська мова)» 

частина п’ята (2 семестр навчання) ЗМ 1 

для підготовки спеціалістів напряму 

підготовки 6.020303 Філологія*. Мова та 

література (англійська, німецька). Протокол 

№ 3 вченої ради ДДПУ від 18.10.2017. 

Доц. Слабоуз В.В., доц. Шевченко 

М.Ю.  

20. . Навчально-методичний посібник «English 

for Future PE Teachers» для студентів 1 

курсу факультету фізичного 

виховання/Слов’янськ, 2018 р.116 cт. 

Розроблено та затверджено на Вченій Раді 

Університету (протокол №8 від 24.04. 2018) 

Доц. Радзієвська О. В., доц. 

Рижкова С.В 

21. Навчально-методичні рекомендації з 

дисципліни «Практична фонетика (англійська 

мова) «Practical Workshop in English Phonetics» 

для студентів першого курсу спеціальності 

6.020303 Філологія. Мова та література 

(англійська, німецька) очної та заочної форм 

навчання. –  Слов’янськ, 2017. –  54 с. 

(Рекомендовано вченою радою ДДПУ 

протокол №5 від 21.12.2017 р.) 

 

Доц. Дмитрієва О.В.  

22. Навчально-методичні рекомендації з практики 

усного та писемного мовлення англійської 

мови “ Health Promotion: Healthy Eating and 

Physical Activity” для студентів другого курсу 

Доц. Дмитрієва О.В. 
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спеціальності 6.020303 Філологія. Мова та 

література (англійська, німецька) та 

спеціальності 6.020303 Філологія. Українська 

мова і література. Мова і література 

(англійська) очної та заочної форм навчання. –  

Слов’янськ, 2017. – 51 с. (Рекомендовано 

вченою радою ДДПУ протокол №5 від 

21.12.2017 р.) 

23. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням): навчальний посібник для 

студентів ІІ курсу фізико-математичного 

факультету / уклад. Л.М. Наріжна. 

Слов’янськ, 2018. 80 с. Розроблено та 

затверджено на Вченій Раді Університету 

(протокол №3 від 11.10. 2018) 

Ст. викладач Наріжна Л.М. 

24. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) навчальний посібник для 

студентів ІІ курсу педагогічного факультету 

спеціальності 231 Соціальна робота / уклад. 

Л.М. Наріжна. Слов’янськ, 2018. 68 с. 

Розроблено та затверджено на Вченій Раді 

Університету (протокол №3 від 11.10. 2018) 

Ст. викладач Наріжна Л.М. 

25. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням): навчальний посібник для 

студентів I курсу педагогічного факультету 

спеціальності 231Соціальна робота / уклад. 

Л.М. Наріжна. Слов’янськ, 2018. 72 с. 

Розроблено та затверджено на Вченій Раді 

Університету (протокол №3 від 11.10. 2018) 

Ст. викладач Наріжна Л.М. 

26. Навчальний посібник для студентів 

педагогічного вишу за темою: «Education  in 

Ukraine, the UK and the USA». 73 с. 

Протокол № 10 вченої ради ДДПУ від 

20.06.2019.    

Доц. Нікітіна Н.П., асистент 

Стрельченко А.І 

27. Навчально-методичний посібник «English 

for future primary school teachers (PART I)». 

117 ст. Протокол № 2 вченої ради ДДПУ 

від 04.09.2019.    

Доц. Радзієвська О.В.  

   

28. Методичні вказівки для виконання 

самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» студентами І курсу 

немовних спеціальностей «Ukraine».  68 с. 

Протокол № 7 вченої ради ДДПУ від 

28.02.2019. 

Доц. Нікітіна Н.П., асистент 

Стрельченко А.І 

29. English for future primary school teachers (par

t I).Навчально-методичний посібник для 

студентів І курсу факультету початкової 

освіти ДВНЗ «ДДПУ». Затверджено на 

Доц. Радзієвська О.В. 
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засіданні Вченої Ради ДДПУ протокол № 2 

від «24» вересня 2019 року – 117с 

 

Щороку планується випуск методичних видань, які б могли 

забезпечити потреби студентів з тих дисциплін, які ще не мають навчальних 

посібників, або література до курсів втратила свою актуальність. 

При роботі над програмами, методичними вказівками до практичних 

занять та самостійної роботи студентів викладачі кафедри постійно 

працюють над розробкою критеріїв відбору змісту навчального матеріалу. 

24 лютого 2015 р. проведено методичний семінар «Порівняльний аналіз 

базових підручників з англійської мови для студентів-філологів (за 

спеціальністю англійська мова)».  

18 квітня 2015 р. проведено Всеукраїнський науково-методичний 

семінар «Динаміка розвитку перекладацьких принципів в Україні та країнах 

Європейського Союзу». 

29 березня 2015 р. Всеукраїнський семінар «Використання 

інноваційних технологій у навчанні іноземної мови за професійним 

спрямуванням студентів немовних спеціальностей у контексті інтеграції 

вітчизняної освіти і науки у міжнародний простір та співпраці з 

Європейським Союзом». 

18 квітня 2016 р. проведено тренінг для викладачів м. Слов’янська та 

Слов’янського району, м. Дзерджинськ, м. Селідове, м. Лиман «Нестандартні 

форми вивчення англійської мови в позааудиторний час на прикладі English 

Speaking Club». 

20 травня 2017 р. проведено науково-методичний семінар на тему: 

«Нестандартні форми навчання як засіб успішного вивчення іноземних мов та 

визначення їх ролі у формуванні у студентів та учнів вмінь та навичок 

іншомовного спілкування». 

З 06.06.2017 р. по 10.06.2017 р. на базі кафедри ІМ проведено методичний 

семінар разом з Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної 
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освіти для вчителів німецької мови Донецької області у вигляді Тижня 

підвищення кваліфікації за темами: «Einsatzmöglichkeiten mobiler Endgeräte und 

Landeskundevermittlung — innovative Ansätze im DaF-Unterricht» та  «Vorbereitung 

auf die Goethe-Prüfungen A1-B2» . 

15-16 лютого 2018 р. з ініціативи викладачів кафедри іноземних мов (доц. 

Шевченко М.Ю., доц. Дмітрієва О.В), за підримки Посольства США в Україні та 

RELO на базі кафедри іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ» пройшов тренінг ELT 

Regional Access Training для вчителів регіональних ЗОШ та викладачів ДДПУ. 

Учасники отримали сертифікати. 

10 травня 2018 р. на базі кафедри ІМ проведено методичний семінар 

«English for Media Literacy» («Англійська для медіаграмотності») для студентів та 

викладачів університету, вчителів ЗОШ м. Слов'янська та району.  

16 квітня 2019 р. проведено науково-практичний семінар для студентів і 

молодих учених: «Інтенсифікація використання нових технологій та  

інтерактивних методів в навчанні іноземних мов».  

18 квітня 2019 р. було проведено науково-методичний семінар (тренінг) 

для викладачів ДВНЗ «ДДПУ» та вчителів загальноосвітніх шкіл міста 

«Interactive Approach to Teaching English as a Second Language». Напрямок 

роботи тренінгу - інтенсифікація використання  інтерактивних методів  в 

навчанні англійської мови як першої іноземної. Організаторами науково-

методичного семінару були доц. Шевченко М.Ю. та представники посольства 

США в Україні Франциско Ресто й Декстер Блеквел. 

З квітня 2019 р. понині проводяться тренінги «English for Media 

Literacy» (розвиваючий курс, що поєднує вивчення англійської мови та 

навички медіа грамотності) для студентів та викладачів вишу, вчителів 

загальноосвітніх шкіл. Всі учасники отримають сертифікати. 

 

Відповідно до плану роботи кафедри проводяться методичні семінари. 

Доповіді викладачів на методичних семінарах зберігаються на кафедрі. 
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2.3 Наукова робота 

Викладачі кафедри іноземних мов працюють над комплексною темою 

наукових досліджень «Формування англомовної комунікативної 

компетентності студентів у контексті інтеграції вітчизняної освіти і науки в 

міжнародний простір та співпраці з Європейським Союзом». Науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  Нікітіна Н. П. 

Успішність наукової діяльності кафедри підтверджується науковим 

зростанням викладачів, які працюють на кафедрі протягом 5 звітних років. 

Кандидат філософських наук Шевченко М.Ю. отримала диплом 

доцента кафедри іноземних мов 22 грудня 2014 року.  

Старший викладач Дмитрієва О.В. 25 листопада 2014 року захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, на тему 

«Формування здорового способу життя учнів середньої школи в Сполучених 

штатах Америки». 

Кандидат педагогічних наук Рижкова С.В. отримала диплом доцента 

кафедри іноземних мов 26 лютого 2015 року.  

Асистент Пампура С.Ю. 27 березня 2015 року  захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.02.15 – Загальне мовознавство, на тему «Етимологізація запозичень у 

різноструктурних мовах: лінгвоісторіографічний аспект».  

Старший викладач Слабоуз В.В. 29 квітня 2015 року захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.15 – Загальне мовознавство, на тему «Власні назви як 

об’єкт онімографії в теоретичному та прикладному аспектах». 

Кандидат педагогічних наук Правдівцева Ю.С. отримала диплом 

доцента кафедри іноземних мов 25 лютого 2016 року.  
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Асистент Сєчка С.В.  1 березня 2016 року захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.05 – Соціальна педагогіка, на тему «Соціалізація молоді в студентських 

громадських організаціях та об`єднаннях(60-80-ті роки XX століття)».  

Асистент Наріжна Л.М. 2 червня 2016 року захистила дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.05 – Соціальна педагогіка, на тему «Соціально-виховна діяльність 

шкіл-інтернатів першої половини XX століття». 

Кандидат філологічних наук Пампура С.Ю.  отримала диплом доцента 

12 грудня 2017 року. 

Кандидат філологічних наук Слабоуз В.В. отримала диплом доцента  

12 грудня 2017 року. 

Кандидат педагогічних наук Дмитрієва О.В. отримала диплом доцента 

31 травня 2018 року. 

Інтенсифікація наукової робити є визначальною складовою роботи 

кафедри. Як результат у рейтингу з наукової роботи у 2014 р. кафедра посіла 

26 місце, 2015 – 11 місце, 2016 – 7 місце, 2017 – 12 місце, 2018 – 21 місце, 

2019 – 12 місце. 

На сьогодні всі члени кафедри мають наукові теми і систематично 

публікуються у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, 

збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій 

як в Україні: (Харків, Київ, Острог, Кіровоград, Одеса, Переяслав-

Хмельницький, Ужгород, Вінниця, Дрогобич, Львів, Старобільськ, Дніпро,  

Ніжин, Черкаси, Дніпропетровськ, Суми, Маріуполь, Миколаїв, Тернопіль, 

Луцьк, Бердянськ, Херсон, Слов’янськ), так і за її межами: Росія: (Таганрог, 

Іжевськ, Іваново, Курськ, Краснодар, Ставрополь, Смоленськ); Німеччина: 

(Штутгарт); Угорщина: (Будапешт); Польща: (Пшемисль, Люблін, Стальова-

Воля, Ополе); Білорусь: (Гродно); Латвія: (Ріга); Канада: (Монреаль); США; 

ОАЕ: (Дубаї). 



22 

 

Тематика наукових статей, доповідей викладачів відображає напрям 

наукових досліджень в університеті та на філологічному факультеті. 

 

Організація і проведення наукових досліджень на кафедрі 

іноземних мов 

№ ПОКАЗНИК 
Рік 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Всього публікацій 93 57 61 45 60 

2 Index Copernicus   14 9 13 

3 Web of Science    2 1  

4 Статті зі студентами 27 19 15 15 15 

5 Метод. розробки 8 8 3 6 4 
 

На кафедрі іноземних мов діють 2 науково-дослідних гуртки та 

проблемна група: 

 «Культурознавча соціалізація мовної освіти» – керівник наукового 

гуртка: к.п.н., доц. Нікітіна Н.П. 

 «Власні назви як об'єкт лінгвокультурологічної онімографії» – 

керівник наукового гуртка: канд. філ. наук, доц. Слабоуз В. В.  

 «КЛУБ ДЕБАТІВ «PER ASPERA AD ASTRA»» - керівник 

проблемної групи: к.філос.н., доц. Шевченко М.Ю. 

За результатами науково-дослідної роботи студенти та викладачі 

кафедри беруть участь у роботі щорічної наукової студентської конференції 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Доповіді  

публікуються у збірнику наукових праць Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Актуальні питання сучасної науки та освіти». 

Щорічно кафедрою іноземних мов проводиться І етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з напряму (спеціальності) «Іноземна мова» та з 

дисципліни «Англійська мова». Про підсумки проведення Олімпіади 

проінформовано студентів. Результати проведених олімпіад обговорено й 

затверджено на засіданні кафедри. 
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Для поглиблення наукової та методичної співпраці укладено проспект 

угоди між Донбаським державним педагогічним університетом та 

Львівським національним університетом ім. І. Франка (кафедра іноземних 

мов та кафедра перекладознавства).  

З 2018 року доцент кафедри іноземних мов Слабоуз В.В. є членом 

редакційної та рецензійної комісії наукового журналу «The Educational 

Review, USA». 

На Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

учнів-учасників Малої академії наук відбувся 5 травня 2019 року учениця 

Маріупольського технічного ліцею Овчаренко Діана Ігорівна «Дослідження 

структурно-семантичних особливостей телескопічних утворень (на матеріалі 

сучасної англійської мови)» посіла почесне 1 місце (науковий керівник доц. 

Слабоуз В.В). 

У 2019 році Будник Софія студентка групи 4 АН1 зайняла І місце у І 

етапі Науково-дослідних робіт студентів з роботою «Англіцизми у сучасній 

українській мові», керівник – к.філ.н., доцент кафедри іноземних мов 

Слабоуз В.В. 

У 2019 році Дорохова Наталія студентка 3 курсу зайняла почесне 1 

місце у XIIІ Всеукраїнському студентському конкурсі перекладі «Художнє 

слово в світовій культурі» у номінації «Переклад поетичного твору з 

української мови на англійську» та почесне 3 місце у номінації «Переклад 

поетичного твору з німецької мови на російську» 

2.4 Організаційна робота 

Кадровий склад кафедри іноземних мов відповідає штатному розпису.  

Індивідуальні плани роботи викладачів складаються у відповідності до 

вимог вищої школи. Вони відображають усі аспекти діяльності: навчальну, 

методичну, наукову, організаційну роботу. 
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Важливою частиною роботи з раціональної організації навчального 

процесу є контроль за проведенням занять. Ця робота організована 

завідувачем кафедри іноземних мов та проводиться всіма викладачами. 

Результати цієї діяльності докладно фіксуються у журналах, які ведуться на 

кафедрі. Робота ведеться у трьох формах: проведення відкритих занять, 

контрольні відвідування занять завідувачем кафедри та взаємні відвідування 

занять викладачами. Для підвищення якості аналізу занять викладачів 

завідувачем кафедри та завідувачем секції іноземних мов були розроблені 

критерії оцінювання  занять. Заняття, які відвідуються викладачами кафедри, 

їх ефективність і результативність обговорюються на засіданнях кафедри. 

Викладачі кафедри беруть активну участь у профорієнтаційній роботі. 

Це такі традиційні форми як зустрічі з випускниками, співпраця з навчально-

освітніми закладами м. Слов’янська та Слов’янського району, м. Артемівська 

та Артемівського району, Амвросіївського, Добропільського, 

Красноармійського районів Донецької області, Близнюківського району 

Харківської області, Кремінського району Луганської області. Кожний член 

кафедри відповідає за свою ділянку роботи, підтримуючи зв’язки з 

закріпленими загальноосвітніми закладами. Для популяризації знань про 

університет, факультет проводяться дні відкритих дверей та різноманітні 

заходи, на які запрошуються та беруть активну участь учні педагогічного 

ліцею та загальноосвітніх шкіл м. Слов’янська.. Під час зустрічей викладачі 

кафедри проводять екскурсії по аудиторіях кафедри, розповідають про 

особливості занять, специфіку майбутньої професії та її перспективи, 

надають можливість поспілкуватись зі студентами. 

Викладачі кафедри раз на 5 років підвищують свою кваліфікацію. 

Основна форма – стажування. На кафедрі складено перспективний план 

підвищення кваліфікації (на 5 років), кожного року складається поточний 

план. Наказом по університету викладачі кафедри закріплюються за певним 

навчальним закладом для проходження стажування. Результати стажування 
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обговорюються на засіданні кафедри, затверджуються і впроваджуються в 

практику роботи кафедри шляхом організації та проведення відкритих 

занять, методичних семінарів викладачами. Звіти про результати стажування 

щорічно направляються до навчального відділу.  

Методологічні, методичні та науково-методичні  семінари проводяться 

у відповідності до графіку, який складається  на початку навчального року. 

Тематика доповідей різноманітна і охоплює найважливіші проблеми 

викладання та навчання іноземних мов.  

Зв’язок з іншими кафедрами здійснюється у межах діяльності як 

факультету так й університету. Співпраця з кафедрами має багатоаспектний 

характер: викладачі кафедри беруть участь у наукових збірках, які видають 

кафедри германської та слов'янської філології, кафедри педагогіки вищої 

школи, кафедри природничо-математичних дисциплін; викладачі кафедри 

здійснюють переклади наукових статей, анотацій та рефератів науково-

педагогічних працівників університету. 

Тісний зв’язок кафедра налагодила з органами народної освіти. 

Викладачі кафедри  постійно беруть участь у роботі курсів підвищення 

кваліфікації вчителів іноземних мов, у роботі методичних об’єднань вчителів 

іноземних мов  Слов’янська та Слов’янського району.  

У 2014-2019 роках викладачі кафедри іноземних мов доц. 

Радзієвська О.В.,  доц. Рижкова С.В., ст. викладач Ледняк Г.В. були у складі 

журі обласних олімпіад із іноземних мов (англійська, німецька, французька 

мови) серед учнів загальноосвітніх закладів Донецької області. 

У 2018 – 2019 роках доц. Слабоуз В.В. була головою комісії з захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

У 2018 – 2019 роках завідувач кафедри доц. Нікітіна Н.П. була 

експертом з іноземної мови, у складі предметно-методичної комісії зі 

складання олімпіадних завдань з англійської мови, у складі предметно-

апеляційної комісії.  
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У 2014-2019 роках доц. Слабоуз В.В., доц. Рижкова С.В. та ст. викладач 

Ледняк Г.В., були рецензентами наукових робіт із німецької  та французької 

мов учасників секцій Малої академії наук.  

На сайті університету є сторінка, яку присвячено філологічному 

факультету. На ній знайшли відображення матеріали і кафедри іноземних 

мов. 

 

2.5 Виховна робота 

За основу системи виховання на кафедрі взято ідею розвитку 

української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства, 

готового до реалізації активної життєвої позиції, громадянина своєї держави, 

патріота та провідника національної ідеї, представника національної еліти. 

Виховання на кафедрі є складовою загального виховного процесу 

підростаючого покоління, головною метою якого є набуття студентською 

молоддю соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і 

конституційних обов’язків, збереження духовних надбань українського 

народу, формування фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, 

інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культур.  

Виховна діяльність викладачів кафедри іноземних мов реалізується за 9 

основними напрямками: 

 національне виховання; 

 інтелектуально-духовне виховання; 

 громадсько-правове виховання; 

 морально-етичне виховання; 

 екологічне виховання; 

 естетичне виховання; 

 трудове виховання; 

 сімейно-родинне виховання; 
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 фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. 

Усі 9 напрямків мають різноманітний зміст виховної діяльності, а саме: 

 тематичні виховні години: «З Україною в серці», «Ми громадяни 

незалежної України», «Самобутність українських традицій здорового 

способу життя», «Історія університету — сторінка життя народу», «Нова 

освітня реформа. Перспективи», «Вирішення проблем учасників мирних 

зібрань в Німеччині», «Голодомор. Трагічні роки української нації», 

«Мовленнєвий етикет студента – культурне обличчя нації», «Чи хотіли б ви 

допомагати іншим – благодійність в університеті, як можна долучитися»;  

 диспути, дебати «Я чи уряд? Хто робить моє місто кращим?», 

«Здоровим бути модно», «Щастя: реальність чи ілюзія», «Соціально-

психологічна адаптація дітей із порушенням розвитку», «Youth Policy of 

Ukraine. Social and Demographic Aspects»; 

 зустрічі з представниками органів внутрішніх справ, з 

викладачами, які працювали в різні періоди функціонування університету, з 

митцями, ветеранами ВВВ, праці, фахівцями соціальних служб; 

 участь у благодійних акціях «Від серця до серця», постраждалим 

унаслідок бойових дій, «Книга англійською в дарунок» до всесвітнього дня 

книги; 

 екскурсії до театру, історико-краєзнавчого музею, Святогірської 

Свято-Успенської  лаври; 

 трудові десанти, екологічні акції; 

 заходи, приурочені до свят іншомовних країн, ювілейних дат 

видатних письменників та поетів (День Святого Валентина, Хелоуїн, Різдво, 

святкування річниці Берлінського міжнародного фестивалю (Internationale 

Filmfestpiele), День сурка (Groundhog's Day));  

 театральна постанова до 400 річчя з дня смерті найвидатнішого 

англійського драматурга світу Вільяма Шекспіра «Romeo and Juliet»); 
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 тижні іноземної мови; 

 участь в університетських спартакіадах; 

 змагання, конкурси, брейн-ринги «Familiar and Unfamiliar 

Britain», «Оцінюємо історію», «Magical Sounds». 

За викладачами кафедри закріплено 6 кураторських груп (2019 – 2020 

н.р.): 

 1АН1 — доц. Шевченко М.Ю. 

 1АН2 — доц. Пампура С.Ю.; 

 2АН1 — доц. Радзієвська О.В.; 

 2АН2 — ст. викл. Коваленко В.П.; 

 3АН1 — ст. викл. Сєчка С.В.; 

 3АН2 — доц. Рижкова С.В. 

На засіданнях кафедри з регулярністю заслуховуються звіти кураторів 

академічних груп та викладачів кафедри про стан успішності в групах як за 

результатами сесії, так і атестацій. Існує практика зв’язку кураторів з 

батьками студентів. 

У межах виховної роботи викладачами кафедри постійно проводяться 

чергування у гуртожитку №3, де мешкають студенти факультету та 

здійснюється відвідування студентів за місцем їх проживання. Під час 

кожного відвідування гуртожитку викладачі проводять різні заходи за всіма 

напрямами виховної діяльності.  

Ефективність виховної роботи на філологічному факультеті 

підтверджують його позитивний імідж (щороку на спеціальності 

філологічного спрямування стабільно тримається конкурс), відсутність 

притягання студентів до карної відповідальності, успіхи в навчанні, науковій 

роботі, самореалізація студентів-філологів у громадському, культурному, 

спортивному житті. 

 



29 

 

2.6 Міжнародна діяльність 

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі не лише 

регіональних та Всеукраїнських наукових конференцій, а й в наукових 

конференціях, що мають статус міжнародних. Протягом 2014-2019 р. років за 

результатами участі в міжнародних конференціях було опубліковано 34 

доповіді та статті в журналах зарубіжжя та збірках наукових праць 

конференцій (Угорщина, Німеччина, США, Польща, Росія). 

У контексті європеїзації мовної освіти України викладачі кафедри 

готують студентів до стажування та роботі за кордоном у межах програм 

«Work and Travel», «AuPair» «Літня та зимова практика в Німеччині».  

2014-2015 н.р. студенти ІІ курсу англо-німецького відділення 

Бельска А., Савельєва Є., Тернова А. поїхали на стажування та роботу до 

Німеччини у межах програми «Work and Travel».  

2015-2016 н.р. – Булавін Максим (2 АН1) – США (Нью-Йорк); 

Коломоєць Сергій (1 АН2) – Польща; Ульянова Елла (1АН2) – Польща; 

Шульга Тетяна (3АН2) – Німеччина, Тернова Ангеліна (3АН2) – Німеччина. 

2016-2017 Коломоєць Сергій (3 АН2) та Древаль Олександр (3 АН1) 

були на стажуванні в Німеччині. 

2017-2018 – Сорокін Глеб (група 2АН 2) – Німеччина; Швець Юрій 

(група 2АН 1) – Німеччина; Древаль Олександр ( група 3АН 1) – Німеччина; 

Мукін Тимофій (3АН1) отримав сертифікат підтвердження рівня володіння 

англійською мовою С1. 

2018-2019 – Сорокін Глеб (група 3АН2) – Німеччина; Швець Юрій 

(група 3АН1) – Німеччина; MultiKultur: Булатова Ольга (група 2АН 1) – 

Німеччина; та іншими програмами: Яковуша Дар’я (група 3АН1) – 

Німеччина; Раєвська Поліна (група 3АН1) – Німеччина.  

 

Підвищенню ефективності освітнього середовища сприяє і співпраця 

кафедри з міжнародною організацією Корпус Миру (США). Таким чином, 
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викладання фахових дисциплін, проведення методичних семінарів, 

позааудиторних зустрічей здійснюється волонтерами, що дає можливість 

студентам і викладачам спілкуватись із носіями мови.  

У березні 2016 р. студенти за допомогою інформаційно-ресурсного 

центру «Вікно в Америку», що розташований в центральній бібліотеці 

м. Слов’янськ вийшли на скайп-звязок із представниками Посольства США в 

Україні (Шеріл Бістренські – Аташе з питань культури та Чанг Маккензі – 

Інтерн відділу преси, освіти та культури); зустріч із екс-послом США в 

Україні Джоном Гербстом. За ініціативою доц. Дмитрієвої О.В. 15-20 травня 

2016 року в межах програми міжнародного співробітництва були запрошені 

представники  Американскої школи лідерства та менеджменту «Word of Hope 

International» Дак Хадж, Ліза і Деніел Бейкер, Віктор Антіпов, які провели 

тренінги для викладачів та студентів іноземного відділення філологічного 

факультету та факультету психології, економіки та управління. 

У 2016-2017 н.р. для студентів 1-2 курсів за спеціальністю 014.02 

Середня освіта (Мова та література (англійська, німецька) та зарубіжна 

література) організовано телемости з викладачем англійської мови 

Гамбургського університету Марком Ліаном Туланом на теми: «Родинні 

традиції Великобританії, Німеччини та України. Святкування традиційних 

свят», «Університети Німеччини, Великобританії та України», «Процедура 

вступу до університетів», «Методи навчання англійської мови». 

17 листопада 2017 р. відбулась зустріч з Радником з питань преси, освіти і 

культури Посольства США Карен Рабблі та помічником аташе з питань культури 

Лілієй Шило щодо отримання стипендій для викладачів та студентів у США.  

28 лютого 2018 р. відбулась презентація «Вища освіта в США та 

програми обміну». Радник мережі Education USA Тетяна Котко розповіла 

щодо особливостей американської вищої школи, показавши презентацію 

щодо програм обміну, грантів та стипендій.  

У 2018-2019 н.р. на кафедрі іноземних мов працював викладач 
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англійської мови  Франциско Ресто в рамках міжнародної програми «English 

Language Fellow Program». Окрім звичайних занять викладач організував 

розмовні клуби, в яких студенти, викладачі та мешканці міста можуть 

вдосконалювати навички спілкування англійською мовою. 

З листопада 2019 року на кафедрі іноземних мов працює викладач 

англійської мови Жан Жак в рамках міжнародної програми «English Language 

Fellow Program».  

Кандидат пед. наук. доц. Дмитрієва О. В. з метою підвищення 

кваліфікації відвідала Гамбурський університет, Німеччина (Universität 

Hamburg) (2015, 2016, 2019), Чіангмайський університет, Тайланд (Chiang 

Mai University) (2017), Далласький баптистський університет, США (Dallas 

Baptist University) (2017, 2019), університет імені Джорджа Вашингтона, 

США (The George Washington University, Washington, DC) (2018), 

Каліфорнійський університет в Лос-Анжелесі, США (The University of 

California Los Angeles) (2018), університет імені Рузвельта, США (Roosevelt 

University) (2018), тощо. 

Доц. Шевченко М.Ю. у жовтні 2017 року була учасником програми з 

обміну та отримала сертифікат «Сertificate of Participation in The 2017 Service 

Learning Exchange Program in November, 2017, Ohio , the USA». 

Доц. Радзієвська О.В. стажувалась за кордоном (Sol Sharing one 

language 7/12/2018 Barnstaple, England; Sol Sharing one language 19/07/2019 

Tiverton, England). 

13.06.2018 р. укладено меморандум про угоду між Аріельським 

університетом (Ізраїль, м. Аріель) та ДВНЗ «донбаський державний 

педагогічний університет». 

 

3. ДОКУМЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ 

Документація навчально-організаційного забезпечення на кафедрі є в 

наявності і перебуває в належному стані. 



32 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

За результатами перевірки комісія відзначає: 

1. Діяльність науково-педагогічного колективу кафедри іноземних 

мов відповідає вимогам сучасної вищої школи і спрямована на 

вдосконалення змісту, форм навчального процесу, його поєднання з 

виховними, професійними, науковими напрямами роботи. 

2. Навчальні плани і програми, організаційне та методичне 

забезпечення навчально-виховного процесу кафедри відповідають вимогам 

Міністерства освіти і науки України до підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр. У навчальному процесі застосовуються 

сучасні засоби навчання.  

3. Кафедра здійснює співпрацю з кафедрами провідних вишів 

України. Викладачі кафедри підтримують постійний зв’язок з освітніми, 

навчально-виховними закладами м. Слов’янська, Слов’янського району. 

4. Кафедра виконує значний обсяг профорієнтаційної роботи, має 

зв’язки з органами освіти, здійснює роботу з підвищення кваліфікації 

вчителів Донецької області.  

5. Виховна робота на кафедрі іноземних мов проводиться на 

належному рівні в межах плану виховної роботи філологічного факультету, 

університету. 

6. Матеріально-технічна база кафедри дозволяє забезпечити 

успішну організацію навчально-виховного процесу. 
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Вченої ради ДВНЗ «ДДПУ» про стан навчально-методичної та 

наукової роботи на кафедрі іноземних мов  

(завідувач кафедри Нікітіна Н. П.) 

 

Представлені вище результати перевірки дозволяють зробити висновки 

про достатній рівень діяльності кафедри іноземних мов за основними 

напрямами: навчальним, організаційно-методичним, науковим, виховним. 

Навчальні плани і програми, організаційне та методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу кафедри іноземних мов відповідають вимогам 

Міністерства освіти і науки України до підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр.  

Враховуючи вищесказане, слід зазначити, що кафедра іноземних мов 

має достатній науковий потенціал і значні резерви для подальшого розвитку 

та вдосконалення, у зв’язку з чим комісія рекомендує: 

 

1. Продовжити роботу з підвищення наукового та фахового рівня 

викладачів кафедри іноземних мов, активізувавши роботу з підготовки 

дисертаційних досліджень. 

термін виконання – впродовж наступних трьох років, 

відповідальний – завідувач кафедри. 

 

2. Продовжити роботу з активізації наукової роботи викладачів 

кафедри. Звернути увагу викладачів кафедри на необхідність друкування 

статей та наукових здобутків у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних в межах України та за кордоном (Web of Science, Scopus, та Index 

Copernicus). 

термін виконання – щорічно, 

відповідальний – завідувач кафедри 



34 

 

3. Продовжувати роботу з видання навчальних посібників, методичних 

розробок та іншої навчальної літератури за профілем кафедри (з дисципліни 

“Практика усного та писемного мовлення (нім.)”, з дисципліни “Практична 

граматика (англ.)”, з дисципліни “Практика усного та писемного мовлення 

(англ.)”. 

термін виконання – щорічно, 

відповідальний – завідувач кафедри. 

 

4. Розробити дистанційні курси за всіма закріпленими на кафедрі 

навчальними дисциплінами. 

термін виконання – жовтень 2020 року, 

відповідальний – завідувач кафедри 

 

5. Звернути увагу на розширення міжнародних науково-методичних 

зв’язків, започаткування та розробку сумісних проектів. Окреслити та 

розширити шляхи співробітництва та партнерства з іншими університетами 

та навчально-виховними закладами з метою опанування та збагачення 

методів наукової, методичної та творчої діяльності.  

термін виконання – впродовж 5 років, 

відповідальний – завідувач кафедри. 

 

6. Посилити профорієнтаційну роботу шляхом проведення виховних 

заходів серед студентів нашого регіону. Продовжити та активізувати 

співпрацю з Малою академією наук України (рецензування участі в складі 

журі), з Донецькою обласною державною адміністрацією Департаменту 

освіти і науки (члени журі, експерти з іноземних мов). 

відповідальний – завідувач кафедри. 
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7. У виховній роботі зосередити увагу на формуванні в студентів 

цінностей, спрямованих на інтеграцію України в Європу. 

Термін виконання – щорічно 

          Відповідальний — завідувач кафедри 

 

Голова комісії:           доц. Ішутіна О.Є. 

Члени комісії:            доц. Дьяковська Г.О.   

                          доц. Головко М.Б.                             

 

 


