
Про співпрацю кафедри 
іноземних мов з вітчизняними та 
міжнародними науково-освітніми 

установами та її роль у 
забезпеченні освітнього процесу

доповідач

О.О. Яременко-Гасюк



Міжкультурне спілкування та співпраця з різними вітчизняними

та міжнародними освітніми організаціями – це напрямок до успіху в

сучасному світі

- забезпечення якості освіти

- формування професійної готовності студентів та працівників

освітньої галузі

- формування ключових (жорстких-hard, а особливо м’яких-soft)

компетентностей 21 сторіччя



Кафедра іноземних мов, на звітний період, 

має співпрацю з наступними організаціями:

1. Британська Рада – British Council – проекти та школи
підвищення професійних знань

2. Представництво Macmillan – підручники та ресурси для
навчання, проведення вебінарів та конференцій

3. Представництво Huber – підручники та ресурси для
навчання

4. Представництво Pearson - Dinternal – підручники, ресурси
для навчання, проведення конференцій та методичних
семінарів

5. Гете-інститут – ресурси для навчання, проекти та заходи

6. ТестДаФ інститут – методичні семінари, проведення
міжнародних іспитів та тестування

7. Мовний центр DAAD – тести, екзамени, семінари



Кафедра іноземних мов, на звітний період, 

має співпрацю з наступними організаціями:

8. Мовний центр SARGOI Community – тести, екзамени, семінари, 
проведення заходів та майстер-классів

9. Мовний центр Cambridge Club - тести, екзамени, семінари, 
проведення заходів та майстер-классів

10. Студія Освіти для Викладачів – СОВА  - проекти, конференції, 
тренінги

11. Саксонський Центр Дидактики Вищої Школи – методична 
допомога та сумісні проекти

12. Київський лінгвістичний університет – Шутова М.О. 
зав.кафедри англійської мови та перекладу факультету 
сходознавства – підвищення кваліфікації, науково-методична 
допомога

13. Проекти Всеосвіта та На Урок – вебінари та тренінги

14. “Європейська асоціація вчителів» - AEDE



З 2006 року згідно з ліцензійним Договором з ТестДаФ-Інститутом (м.

Бохум, Німеччина) на базі кафедри діє ТестДаФ-Центр НПУ імені М.П.

Драгоманова.

https://www.testdaf.de/
https://www.testdaf.de/


Екзамен на встановлення знань з німецької мови за Європейським

стандартом (onSET-Deutsch) проводиться вже четвертий рік і для

англійської мови (onSET-English). Цей екзамен дає можливість

отримати сертифікат за рівнями від А2 до С1 і вище.



На семінарі підвищення кваліфікації викладачів по 

проведенню екзамену TestDaF

Пані Поп проводить майстер-клас



Виступ пані Туйі Лаурен, представниці Фінляндії, радниці 

з питань професійного розвитку вчителів, щодо 

актуальних питань реформи “Нової української школи”.



Конгрес учителів «Школа майбутнього» у співпраці 

з Ґете Інститутом

Виступ міністра освіти Лілії Гриневич 



Співпраця з Австрійським культурним форумом. 

Виставка Курта Кайндля (Австрія) «Невідомі європейці»



16- 17.12.2017 в НПУ імені 

М.П. Драгоманова, Київ 

відбувся останній захід 

відповідно до проекту нашої 

громадської організації з 

Саксонським центром 

дидактики вищої школи.

https://euedusci.files.wordpress.com/2017/12/img_20171217_105747172.jpg
https://euedusci.files.wordpress.com/2017/12/img_20171217_105747172.jpg


З 2015 року кафедра співпрацює з мовним центром 

Cambridge Club – за цей період центром було

• проведено тренінги для викладачів з підвищення методичних навичок,

• проведений міжнародний іспит для викладачів на професійну

придатність ТКТ першого рівня, який наші викладачі успішно сдали і

мають про це відповідні сертифікати,

• методичні семінари з особливостей використання он-лайн підручників

та проведення міжнародних тестів (28 березня відбудеться ще один

семінар з останньої теми)

• згідно договору студенти спеціальності ГІ вже другий рік проходять

педагогічну практику на базі цього мовного центру (3 курс –

Афанас’єва, Сліпачук, 4 курс - Мазуренко, Поживілова, та інші)



З 2015 року кафедра співпрацює з мовним центром 

Cambridge Club – за цей період центром було

• центр проводить стажування для викладачів кафедри (Яременко О.О.,

СаченкоЛ.М., Галай О.П., Турчинова Г.В., Холоденко О.В.)

• представники цього центру брали участь у міжнародній конференції,

яка організовувалась кафедрою у 2017 році з доповіддю «Кероване

відкриття як сучасний метод викладання»

• 28 березня о 12.30 буде проведений методичний семінар «Методи

підготовки до Кембріджських іспитів KET, PET, FCE”

https://www.cambridge-club.kiev.ua/
https://www.cambridge-club.kiev.ua/




З 2016 року кафедра співпрацює з мовними курсами 

SARGOI – за цей період центр, а саме керівник та 

генеральний директор центру Рибак Анастасія

• проводила відкриті заняття для студентів ГІ Leading Success,

Motivation in studying

• брала участь у міжнародній конференції, що проходила 2017 року та

проводила майстер клас «Сучасне викладання іноземних мов: як

зробити студента активним та автономним»

• проводила освітньо-виховний захід в актовому залі нашого

університету з запрошенням британської групи, який відвідали

студенти та викладачі нашого університету

https://speakandgo.education/uk/
https://speakandgo.education/uk/




2 березня цього року

представники кафедри взяли

участь у щорічні виставці –

ярмарку Study in Europe

Fair, Ukraine, де були

присутні майже 60

європейських освітніх

організацій та інститутів.



Весною 2017 року доцент кафедри Холоденко О.В. пройшла

стажування та отримала сертифікат, взявши участь, у тижневому

проекті, який проходив під егідою Британської Ради у Львові .

http://www.britishcouncil.org.ua/about/british-council-ukraine
http://www.britishcouncil.org.ua/about/british-council-ukraine


З цього року кафедра іноземних мов заключила договір зі
Студією Освіти для Викладачів - СОВА, в договорі
зазначено, що студія проводить навчально-методичну роботу з
підвищення кваліфікації викладачів кафедри та проведення
відкритих, показових занять для студентів.

Крім того, студія має дозвіл на використання аудиторного
фонду університету для проведення конференцій, майстер
класів та методичних семінарів.

В лютому був проведений семінар з теми Flipped
Classroom, за матеріалами якого викладачі отримають
сертифікати про підвищення кваліфікаціі. Плануємо залучати
представників цієї студії до проведенні відкритих занять зі
студентами спецкурсів.

https://www.studiosova.com.ua/#product
https://www.studiosova.com.ua/#product




У Європейському парламенті на конгресі в 

Стразбурзі з президентом AEDE паном Сільвано

Марселья.

https://euedusci.files.wordpress.com/2018/01/img_20180112_103344387.jpg
https://euedusci.files.wordpress.com/2018/01/img_20180112_103344387.jpg
https://euedusci.files.wordpress.com/2018/01/img-aa23fcc45263d778ff2e798226118747-v.jpg
https://euedusci.files.wordpress.com/2018/01/img-aa23fcc45263d778ff2e798226118747-v.jpg


Отже, заходи, що заплановані згідно договорів про 

співпрацю сприяють:

1. Створенню якісного іншомовного академічного середовища;

2. Ознайомленню та застосуванню в освітньому процесі інноваційних технологій
навчання (blended learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative
learning, mobile learning);

3. Індивідуалізації змісту іншомовної підготовки майбутніх педагогів з
урахуванням запитів суспільства

4. Співпраці з різними міжнародними освітніми інституціями з метою розвитку
прямих контактів з провідними викладачами, авторами підручників та
методистами університетів США, Великої Британії та країн Європейського
Союзу;

5. Системній робота над поліпшенням якісних показників професорсько-
викладацького складу кафедри шляхом організації стажування та залученням їх
до активної участі у міжнародних наукових форумах та одержання міжнародних
наукових і освітніх сертифікатів тощо.



ДЯКУЮ

ЗА УВАГУ!


