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Місія кафедри іноземних мов  реалізувати комунікативний, 

компетентнісний і системний підходи до підготовки майбутнього фахівця 

через підсилення іншомовної складової процесу їх професіоналізації в 

умовах євроінтеграції; створити якісне іншомовне академічне середовище, 

умови для безперервної мовної підготовки майбутнього фахівця. 

 

Візія  сприяти реалізації комунікативного, компетентнісного та 

системного підходів у процесі іншомовної підготовки студентів. 

 

Основні завдання стратегічного розвитку кафедри іноземних мов:  

1. підсилення іншомовної складової процесу професіоналізації 

майбутнього фахівця в умовах дотримання рекомендацій Ради Європи в 

галузі мовної політики викладання іноземних мов; 

2. розширення і впровадження новітніх форм і методів організації 

навчального процесу; 

3. активізація участі працівників кафедри у міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях з метою інтенсифікації входження у 

міжнародне науково середовище. 

4. посилення єдності взаємозв’язків між викладачами і студентами; 

5. покращення присутності кафедри в інформаційному просторі, 

розбудова системи зовнішньої комунікації. 

 

План заходів щодо реалізації Стратегії розвитку кафедри 

іноземних мов на 2020-2025 роки 

 

№ Зміст заходу Відповідальний за 

виконання 

Термін 

вико-

нання 

Підвищення якості освітнього процесу 

1. Проведення навчального процесу 

на відповідному науковому, 

методичному та практичному 

рівнях. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

2. Застосування новітніх методів 

викладання іноземних мов та 

підручників європейського типу. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

3. Підготовка до друку навчальних  

посібників, тематичних словників 

та розробка методичних вказівок 

студентам щодо вивчення 

дисципліни, а також з організації 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 



самостійної роботи студентів 

згідно із навчальними планами у 

відповідності до діючої системи 

ECTS. 

4. Забезпечення навчального процесу 

навчально-методичними засобами 

в електронному варіанті та з 

можливістю дистанційного 

доступу до них. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

5. Оновлення Інтернет-сторінки 

кафедри та сторінки у соцмережі 

Facebook для презентації 

навчальних надбань і з метою 

впровадження дистанційного 

методичного забезпечення для 

навчання студентів. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

6. Використання технічних засобів у 

навчальному процесі (проектори, 

телевізор, комп’ютерна техніка). 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

7. Поповнення методичного кабінету 

для забезпечення самостійної 

підготовки студентів до занять. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

Розвиток науково-інноваційної діяльності 

1 Забезпечення високоефективної 

наукової та інноваційної 

діяльності кафедри через 

проведення науково-

педагогічними працівниками 

досліджень за затвердженим в 

установленому порядку напрямом 

наукової тематики кафедри 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

2 Упровадження результатів 

науково-дослідної діяльності 

викладачів кафедри при укладанні 

словників, підручників і 

навчальних посібників. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

3 Підготовка студентів до участі в 

наукових конкурсах, студентських 

конференціях, опублікування 

наукових тез, статей. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

Підвищення кадрового потенціалу 

1. Участь студентів і викладачів у 

міжнародних науково-практичних 

та методичних конференціях. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 



2. Функціонування наукового та 

методичного семінарів для 

викладачів кафедри. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

3. Публікація наукових, методичних 

статей та тез  у вітчизняних та 

зарубіжних виданнях. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

4. Організація стажування та 

підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників кафедри. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

5. Оцінювання науково-педагогічних 

працівників кафедри на основі 

рейтингів науково-дослідної, 

методичної та організаційної 

роботи і рейтингування викладачів 

за результатами анкетування 

здобувачів вищої освіти 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

Поглиблення інтернаціоналізації діяльності 

1. Продовження співпраці з 

Міжнародним освітньо-методичним 

центром Dinternal Education. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

2. Подальша співпраця  з Goethe-

Institut, яка  передбачає педагогічну 

кооперацію з німецької мови, 

семінари для викладачів німецької 

мови. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

3. Партнерство з об’єднанням 

екологічних фермерів Європи 

«LOGO» Німеччина, що  

пропонують студентам  фахову 

практику у  екологічних 

господарствах Німеччини. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

Розвиток студентського самоврядування та покращення виховної роботи 

зі студентами 

1. Проведення виховної роботи 

викладачами кафедри іноземних 

мов згідно попередньо 

розроблених графіків навчально-

виховною частиною ЛНАУ та 

деканатом землевпорядного 

факультету. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

2. Організацій екскурсій по 

історичних  місцях Львова та 

області. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

3. Відвідування музеїв, театрів, Зав. кафедри, постійно 



виставок. викладачі кафедри 

4. Організація зустрічей студентів з 

відомими науковцями  та діячами 

культури. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

5. Проведення бесід із студентами на 

виховні теми під час чергування у 

гуртожитку. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

Поліпшення матеріально-технічної бази 

1 Доповнити  методичний кабінет 

кафедри іноземних мов 

необхідною літературою  

наукового, фахового та 

методичного характеру. 

Зав. кафедри, 

викладачі кафедри 
постійно 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри іноземних мов   

Протокол  № 4 від 27.11.2019 р. 

 


