
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Головним завданням циклової комісії є забезпечення фундаментальної 
мовної підготовки студентів з англійської мови з усіх освітніх програм 
Коледжу Київського міжнародного університету. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють іноземною 
мовою, є важливою складовою загального навчально-виховного процесу, який 
тісно пов’язаний з характером майбутньої професійної діяльності студентів і 
спрямований на формування у них іншомовної комунікативної компетенції. 
Реалізація цього принципу сприяє поліпшенню якості підготовки фахівців, 
формуванню конкурентоспроможного спеціаліста, здатного ефективно 
працювати за фахом. 

Провідним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення 
оптимізації освітного процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, 
від реалізації яких залежить якість і ефективність освіти, поєднання 
теоретичного й практичного навчання. 

 Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної 
методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним 
закладом, і здійснюється за такими напрямками: 

• забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм 
дисциплін 

• розроблення та впровадження в освітній процес заходів, 
спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої 
організації освітнього процесу 

• розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних 
посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм 
дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій; 

• оновлення лінгафонних лабораторій новими комп’ютерними 
навчальними програмами 

• проведення навчально-методичних семінарів-практикумів з 
використання комп’ютерних навчальних програм при викладанні 
іноземних мов 

• підвищення наукового рівня викладачів 
• використання ефективних технологій навчання 
• підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів 
• організація самостійної та індивідуальної роботи студентів 
• організація та проведення науково-практичних конференцій, 

олімпіад, вікторин, конкурсів , виставок творчих робіт студентів 
тощо 

Освітня діяльність циклової комісії пов’язана із підготовкою студенів з 
усіх спеціальностей в Коледжі Київського міжнародного університету. Мовна 
підготовка поділяється на загальноосвітній рівень за програмами МОН та 
фаховий.  



Освітньо-професійна програма підготовки включає дисципліни, які 
формують  загальні та спеціальні компетентності, а саме здібності іншомовного 
спілкування в конкурентних професійних, ділових, наукових сферах та 
ситуаціях з врахуванням особливостей професійного мислення. 

Для забезпечення якості освітнього процесу створені мультимедійні 
лінгафонні кабінети, обладнані сучасними аудіо- та відео- засобами навчання з 
широким вибором джерел інформації, які інтенсивно застосовуються для 
оволодіння навичками сприйняття іноземної мови на слух, тренування 
комунікативних і граматичних умінь і навичок. Усі навчальні приміщення 
обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені 
індивідуальними робочими місцями. При навчанні іноземних мов активно 
застосовуються такі сучасні методи викладання, як кейс-метод, рольові ігри, 
проектні методики, обговорення проблемних ситуацій, які сприяють 
формуванню у студентів інноваційного мислення та новітніх підходів до 
професійної справи. 

Іноземні мови викладаються за авторською методикою професора 
Хачатура Володимировича Хачатуряна, яка ґрунтується на автентичних 
матеріалах і моделюванні реальних ситуацій, які сприяють засвоєнню лексики 
іноземної мови в типових комунікативних контекстах. 

Діяльність педагогічного колективу циклової комісії з інформаційних 
технологій зосереджено на:  

• підвищенні ефективності освітнього процесу на основі застосування 
сучасних технологій навчання 

• забезпеченні взаємодії між навчальними дисциплінами з метою 
вироблення оптимальної схеми підготовки молодшого спеціаліста  

• науково-методичному обґрунтуванні та вдосконаленні методики 
навчання  

• проведенні науково-дослідної роботи 
• підготовці наукових, навчально-методичних та інших видань, які 

допоможуть студентам в оволодінні необхідними знаннями  
• проведенні цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, ділових 

ігор, диспутів  
Упродовж навчального року виняткове значення надається 

індивідуальним завданням, які виконуються студентами самостійно після 
консультування з викладачем. Зміст самостійної роботи студента з вивчення 
іноземних мов визначається навчальною програмою дисципліни, методичними 
матеріалами, завданнями і вказівками викладача. 

Виховна робота 
Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку 

його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, уміння працювати в 
колективі має велике  значення використання різних форм і методів навчання та 
виховання. Головне завдання при підготовці спеціалістів - виховання в них 
високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці. 

Планом роботи циклової комісії передбачена атестація викладачів, 
метою якої є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 
професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їх 



професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи. З метою обміну 
досвідом заплановані  відкриті заняття, де викладачі проявляють високий 
професійний рівень із використанням новітніх технологій і методів, та участь у 
програмах і тренінгах, що проходять в Україні й за кордоном. Науково-
дослідницька робота викладачів кафедри відображається в статтях наукових 
журналів, виступах на міжнародних і загальноукраїнських конференціях, 
створенні навчальних посібників і підручників, написанні дисертацій. 

 


