
ВЧЕНА РАДА
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

РІШЕННЯ
від 30 жовтня 2015 року

Про стан володіння іноземними мовами співробітників ХНАДУ і заходи щодо
підвищення рівня мовних знань упродовж 2015/2016 навчального року

Рухаючись  шляхом  інтеграції  до  європейського  освітнього  простору,  перед
співробітниками  і  студентами  університету  відкриваються  нові  можливості  щодо  їх
участі в різноманітних міжнародних проектах і програмах. Але суттєвою перешкодою
на  цьому  напрямку  залишається  недостатній  рівень  володіння  іноземними  мовами
студентів, науковців, викладачів. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. На  кожному  факультеті  після  першого  семестру  (курсу)  переформатувати
студентські  групи  з  метою  виділення  в  окрему  групу  студентів,  які  найкраще
володіють  іноземними  мовами,  і  працювати  з  ними  за  спеціальною  навчальною
програмою вивчення англійської (німецької) мови.

Відповідальні: декани факультетів, навчальний відділ, 
завідувачі кафедр іноземних мов №1, 2

Термін: січень–лютий 2016

2. Серед студентів першого курсу всіх факультетів, які добре володіють англійською
(німецькою)  мовами,  провести  рейтинг  з  метою виділення  найкращих  з  них  для
їхньої подальшої участі в міжнародних студентських програмах.

Відповідальні: кафедри іноземних мов №1, 2
Термін: лютий–березень 2016

3. Вивчити  можливість  упровадження  в  2016–2017  навчальному  році  безперервної
підготовки студентів виділених груп з іноземної мови на всіх факультетах упродовж
І–IV курсів бакалаврської програми навчання.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, 
кафедри іноземних мов №1, 2; навчальний відділ

Термін: квітень 2016

4. Під  час  підвищення  кваліфікації  викладачами  університету  включити  до  його
програми обов’язкове вивчення іноземної мови, для чого надати додатково кафедрам
іноземних мов №1, 2 по 0,25 ставки і призначити для цього найбільш досвідчених і
високопрофесійних викладачів.

Відповідальні: центр підвищення кваліфікації, 
навчальний відділ, кафедри іноземних мов №1, 2

Термін:і з початку весняного семестру 2015–2016 н.р.



5. Завідувачам кафедр іноземних мов №1, 2 розробити програму і механізм її реалізації
щодо вивчення іноземної мови й отримання відповідного сертифікату викладачами-
претендентами на отримання доцентського звання. 

Термін: до 01 грудня 2015 р.

6. Продовжити  вивчення  англійської  мови  в  групах  науковців  і  співробітників
університету  для  подальшого  розвитку  міжнародного  співробітництва  ХНАДУ  і
викладання дисциплін іноземним студентам англійською мовою.

Відповідальні: кафедри іноземних 
мов №1, 2, навчальний відділ

Термін: упродовж навчального року.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника ректора Тохтаря Г.І. 
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