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Передмова 

План заходів кафедри німецької мови є документом, який визначає основні напрями її 

розвитку упродовж 2020-2025 років. 

Місія: підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

Візія: кафедра прагне стати осередком, який здійснює наукові дослідження та 

проводить інноваційну освітню діяльність з підготовки висококваліфікованих фахівців-

вчителів / викладачів німецької мови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 
з/п 

Найменування завдання / 
заходу 

Очікувані 
результати / 
показники 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
за виконання 

1 2 3 4 5 
1. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

1.1. Дотримання науково-
педагогічними працівниками 
ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів 
освіти 

Виконання 
НПП 
ліцензійних 
умов  

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри 

1.2. Залучення до викладацької та 
наукової діяльності у КПНУ 
імені Івана Огієнка провідних 
фахівців інших ЗВО  

Викладання 
окремих 
навчальних 
дисциплін, 
керівництво 
дипломними 
роботами 
здобувачів 
вищої освіти 
провідними 
фахівцями 
інших ЗВО  

2020-2021рр. Завідувач 
кафедри 

німецької мови 

1.3. Участь науково-педагогічних 
працівників у різних формах 
підвищення кваліфікації, 
зокрема стажуванні (очному та 
дистанційному), участі у 
семінарах, тренінгах, вебінарах 
та конференціях різних рівнів у 
ЗВО України та за кордоном 

Оволодіння 
НПП 
сучасними 
методами 
вирішення 
професійних 
завдань; 
удосконалення 
професійної 
підготовки з 
методики 
навчання 
німецької мови 

Упродовж 
2020-2021рр.  

Завідувач, НПП 
кафедри 

1.4. Участь НПП у наукових 
товариствах та школах, зокрема 
у: 
- науковому товаристві 
«Асоціація українських 
германістів» м. Львів (науковий 
керівник – доктор філологічних 
наук, професор 
А.Й. Паславська); 
- науковій школі «Педагогічна 
компаративістика» при 
лабораторії порівняльної 
педагогіки Інституту 
педагогіки НАПН України 
(керівник – завідувач 
лабораторії порівняльної 
педагогіки Інституту 
педагогіки НАПН України 

Активне 
членство НПП 
кафедри у 
наукових 
товариствах та 
школах; участь 
НПП та 
здобувачів 
вищої освіти у 
запропоновани
х проектах 

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри, 

Боднарчук Т.В., 
Яремчук І.М. 



Локшина Олені Ігорівна, 
доктор педагогічних наук, 
старший науковий 
співробітник). 
- науковій школі 
«Прагмастилістика, 
синергетика тексту і дискурсу, 
лінгвопоетика текстів малих 
форм» під керівництвом 
доктора філологічних наук, 
професора Піхтовнікової Л.С. 
(Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна) та «Проблеми тексту 
і дискурсу: лінгвостилістична 
інтерпретація, дидактизація та 
переклад» під керівництвом 
доктора філологічних наук, 
професора Піхтовнікової Л.С. 
(Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна). 

2. УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
2.1. Здійснення діагностики 

результатів навчання, 
моніторингу та аналізу 
підготовленості здобувачів 
вищої освіти факультету 
іноземної філології, які 
вивчають німецьку мову 

Інформування 
НПП щодо 
рівня 
підготовленості 
здобувачів 
вищої освіти з 
метою 
удосконалення 
навчального 
процесу. 

Постійно Завідувач, 
Шмирко О.С., 
Крецька Ю.А., 
НПП кафедри 

2.2. Залучення представників 
органів студентського 
самоврядування до участі у 
засіданнях кафедри німецької 
мови з метою обговорення 
якості організації навчального 
процесу; оцінка та перегляд 
ОПП та обговорення 
пропозицій щодо 
удосконалення.  

Розроблення 
заходів / 
рекомендацій 
щодо 
удосконалення 
організації 
навчального 
процесу 

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри 

2.3. Впровадження в освітній 
процес новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій 
(технологій дистанційного 
навчання) 

Підвищення 
якості 
освітнього 
процесу та 
рівня навчання 

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри 

2.4. Забезпечення особистісно-
орієнтованого навчання 
шляхом застосування на 
навчальних заняттях. зокрема 
ділових ігор, методу проєктів, 
тренінгів тощо. 

Підвищення 
рівня 
ефективності 
навчання 

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри 



2.5. 
 

Активне використання в 
освітньому процесі  системи 
MOODLE для організації 
взаємодії НПП кафедри 
німецької мови і здобувачів 
вищої освіти, використання 
системи електронного 
тестування для забезпечення 
прозорого й об’єктивного 
оцінювання здобувачів вищої 
освіти, розширення форм і 
методів самостійної роботи 
студентів. 

Підвищення 
рівня 
організації 
взаємодії НПП 
та здобувачів 
вищої освіти в 
умовах 
дистанційного 
навчання, 
ефективності 
навчання та 
оцінювання 
здобувачів 
вищої освіти. 

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри 

2.6. Впровадження в освітній 
процес підготовки здобувачів 
другого «магістерського» 
ступеня вищої освіти 
навчальної дисципліни 
«Білінгвальна освіта», яка 
викладатиметься у 
білінгвальному режимі  

Підвищення 
рівня 
ефективності 
навчання. 

2020-2021 рр. Завідувач, 
Боднарчук Т.В. 

2.7. Продовження практики 
дотримання концепції «вільної 
траєкторії» у виборі 
студентами навчальних 
дисциплін з переліку, що 
включені у відповідні 
навчальні плани; із 
загальноуніверситетського 
каталогу вибіркових дисциплін 

Розміщення 
силабусів 
вибіркових 
дисциплін на 
сайті кафедри 
та 
університету; 
інформування 
здобувачів про 
можливості 
вибору 
навчальних 
дисциплін та їх 
зміст. 

Постійно Завідувач, 
НПП, кафедри, 
Т.В. Боднарчук 
(гарант 
програми) 

2.8. Оновлення бібліотечного 
фонду кафедри відповідно до 
вимог ОПП за якою 
здійснюється підготовка 
здобувачів першого 
«бакалаврського» та другого 
«магістерського» ступенів 
вищої освіти 

Поповнення 
бібліотечного 
фонду кафедри. 

2020-2021 рр. Завідувач 

2.9. Розробка та оновлення 
авторських навчальних 
матеріалів з дисциплін, 
викладання яких забезпечує 
кафедра німецької мови. 

Друкована 
продукція для 
підвищення 
рівня 
ефективності 
навчання. 

2020-2021 рр. Завідувач, НПП 
кафедри 

2.10. Проведення заходів щодо 
інформування НПП кафедри та 
здобувачів вищої освіти про 
основні принципи академічної 

Участь НПП 
кафедри та 
здобувачів 
вищої освіти у 

Постійно Завідувач,  
Т.В. 

Боднарчук,  
НПП кафедри 



доброчесності та необхідності 
її дотримання  

вебінарах, 
тренінгах з 
проблем 
дотримання 
академічної 
доброчесності; 
ознайомлення 
здобувачів 
вищої освіти із 
нормативною 
базою КПНУ 
імені Івана 
Огієнка з 
питань 
дотримання 
академічної 
доброчесності 

2.11. Активізація проведення 
профорієнтаційної роботи: 
- налагодження контактів з 
вчителями закладів загальної 
середньої освіти для 
поглиблення та проведення 
профорієнтаційної роботи 
серед учнів шкіл; 
- розробка та поширення 
промоматеріалів серед учнів 
шкіл про діяльність кафедри 
німецької мови, факультету 
іноземної філології та 
університету загалом через 
соціальні мережі  (Facebook, 
Instagram), офіційні сайти 
кафедри та факультету щодо 
можливостей отримання освіти 
в КПНУ імені Івана Огієнка; 
-проведення челенджів у 
соцмережах; 
- організація інформаційної 
кампанії через соціальні мережі  
(Facebook, Instagram), 
офіційний сайт кафедри та 
факультету щодо збільшення 
кількості студентів 
магістратури та бажаючих 
пройти перепідготовку чи 
підвищити кваліфікацію в 
університеті; 
- проведення 
профорієнтаційної роботи 
серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів під час 
проходження педагогічної 
практики студентами 

Інформування 
випускників 
шкіл про 
освітню 
діяльність 
університету та 
кафедри 
німецької мови 
зокрема; 
залучення 
абітурієнтів до 
вступу на 
спеціальності 
факультету 
іноземної 
філології 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-2021 рр. Завідувач, НПП 
кафедри 



факультету іноземної філології; 
- керівництво науковими 
роботами  учнів-членів МАН; 
- проведення дистанційних 
курсів для учнів шкіл міста  та 
району з підготовки до 
олімпіад та ЗНО з німецької 
мови; 
-проведення онлайн-зустрічей 
із абітурієнтами; 
- створення банку даних про 
випускників спеціальності та 
оприлюднення інформації на 
сайті кафедри німецької мови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підвищення 
рівня 
результатів 
ЗНО з 
німецької мови 
абітурієнтів 
факультету.  

2.12. Активізація співпраці зі 
стейкхолдерами з метою 
залучення їх до обговорення 
пропозицій щодо оновлення та 
удосконалення ОПП. 

Проведення 
моніторингу 
ОПП 

Постійно  Завідувач, 
Т.В. Боднарчук 
(гарант 
програми) 

3. МОДЕРНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
3.1. Проведення моніторингу 

пріоритетних напрямів 
наукових досліджень у галузі 
філології та методики навчання 
іноземних мов. Використання 
нових освітніх та 
інформаційних технологій, 
поліпшення якості підготовки й 
підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних 
працівників. 
 

Підвищення 
рівня 
кваліфікації 
НПП та 
удосконалення 
навчального 
процесу через 
використання 
нових освітніх 
та 
інформаційних 
технологій: 
BlendedLearnin
g, участь у 
вебінарах та 
онлайн-курсах 
підвищення 
кваліфікації 
Гете інституту  

2020-2021 рр. Завідувач, 
науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри 

3.2. Продовження роботи над 
колективними науковими 
темами, які розробляються на 
кафедрі німецької мови 
«Мова та мовлення: 
лінгвокультурологічний, 
комунікативний та 
дидактичний аспекти» та 
«Формування професійної 
компетентності вчителя 
іноземних мов» 

Публікації у 
наукових 
виданнях; 
участь у 
конференціях 
різних рівнів; 
виконання 
студентських 
наукових 
досліджень. 

2020-2021 рр Завідувач, НПП 
кафедри 

3.3. Активізація роботи НПП 
кафедри щодо публікації 

Публікація 
результатів 

2020-2021 рр Завідувач, НПП 
кафедри 



результатів наукових 
досліджень у міжнародних 
наукометричних базах даних 
Scopus та Web Of Schience та 
інших закордонних виданнях. 

науково-
дослідних 
робіт НПП 

3.4.  Активізація роботи підготовки 
монографій, підручників, 
навчальних та навчально-
методичних посібників, 
методичних рекомендацій для 
отримання вчених звань 
доцента, а також для 
проходження конкурсу на 
заміщення вакантних посад 
НПП кафедри. 

Підготовка 
друкованої 
продукції 

2020-2021 рр Завідувач, НПП 
кафедри 

3.5. Продовження усталеної 
практики проведення ІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції «Мова 
та мовлення: 
лінгвокультурологічний, 
комунікативний та 
дидактичний аспекти» та ІІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Іноземна мова у 
полікультурному просторі: 
досвід і перспективи», 
організованих на базі кафедри, 
задля об’єднання українських і 
закордонних дослідників у 
галузі філології. Проведення 
науково-методичних семінарів 
на кафедрі. 

Підвищення 
рівня 
кваліфікації 
НПП та 
здобувачів 
освіти, 
удосконалення 
професійної 
підготовки 

19-20 
листопада 
2020 року 
8 квітня 2021 
року 

Завідувач, 
Боднарчук Т.В., 
Добринчук 
О.О., НПП 
кафедри 

3.6. Удосконалення організації 
роботи наукових гуртків, що 
діють на базі кафедри 
німецької мови, 
консультування здобувачів під 
час підготовки ними наукових 
робіт для участі у 
всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт. 

Активна робота 
студентства у 
наукових 
гуртках, 
оприлюднення 
результатів 
роботи у 
гуртках на 
конференціях 
різних рівнів,  
участь 
студентів у 
всеукраїнських 
конкурсах 
студентських 
наукових робіт. 
 

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри 

3.7. Інформування НПП кафедри та 
здобувачів вищої освіти щодо 
запровадження новітніх 

Проведення 
бесід, участь у 
семінарах та 

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри 



технологій, які стосуються 
запобігання та виявлення 
академічного плагіату в 
наукових роботах. 

вебінарах 

4. РОЗШИРЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ 
МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ДО СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ 
4.1. Участь НПП кафедри німецької 

мови у професійних 
міжнародних об’єднаннях - 
Асоціація германістів України 
 

Активне 
членство НПП 
кафедри в  
Асоціації 
германістів 
України; участь 
НПП та 
здобувачів 
вищої освіти у 
запропоновани
х проєктах 

2020-2021 рр Завідувач,  
Братиця Г.Г. 
(голова 
регіонального 
осередку), НПП 
кафедри 

4.2. Активізація співпраці кафедри 
німецької мови з Гете 
Інститутом в Україні 

Участь НПП 
кафедри та 
здобувачів 
вищої освіти у 
проєктах, 
науково-
методичних 
семінарах, 
наукових 
конференціях і 
конгресах 

2020-2021 рр Завідувач, НПП 
кафедри 

4.3. Реалізація міжнародної 
програми підготовки вчителів 
німецької мови «ДЛЛ: Вчимося 
навчати німецької мови» у 
змісті окремих навчальних 
дисциплін, викладання яких 
забезпечує кафедра 

Участь НПП у 
курсах 
підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
ДЛЛ; залучення 
здобувачів 
вищої освіти до 
навчання на 
платформі Гете 
Інституту 

2020-2021 
рр. 

Завідувач 
кафедри, НПП 
кафедри, 
Братиця Г.Г. 
(відповідальна за 
реалізацію 
програми ДЛЛ у 
КПНУ імені 
Івана Огієнка) 

4.4. Створення баку даних 
випускників спеціальності, які 
продовжують навчання або 
працюють за кордоном для 
налагодження ефективної 
взаємодії та покращення 
результатів профорієнтаційної 
роботи кафедри. 

Створення 
банку даних 
випускників 
спеціальності 
та 
оприлюднення 
його на сайті 
кафедри 
німецької мови 

2020-2021 
рр. 

Завідувач, 
Яремчук І.М., 
Братиця Г.Г. 

4.5 Забезпечення збору інформації 
й регулярне інформування 
НПП кафедри і здобувачів 
вищої освіти про конкурсні 
програми у сфері міжнародних 

Підготовка 
пакету 
документів для 
отримання 
академічних 

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри, 
Братиця Г.Г. 



академічних обмінів, 
мобільності, досліджень і 
навчання за кордоном, 
забезпечення необхідних 
консультацій щодо участі в 
таких програмах і підготовки 
проєктів. 

стипендій 
здобувачами 
вищої освіти 
(Гете Інститут 
(Україна), 
ДААД) 
 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

5.1. Участь у заходах з вивчення 
громадської думки здобувачів 
вищої освіти з найважливіших 
питань діяльності 
університету 

Підвищення  
якості 
освітнього 
процесу  

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри 

5.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сприяння організації та 
проведенню студентських 
конкурсів, змістовного 
активного дозвілля, 
культурно-просвітницьких 
заходів, зокрема: 
- участь здобувачів вищої 
освіти в онлайн-лекціях, 
пробних заняттях, вікторинах, 
квестах тощо;  
- участь здобувачів вищої 
освіти та НПП кафедри у 
заходах до Дня Європейських 
мов, організованих за 
підтримки  Гете інститутом 
(26.09.2020); 
- проведення фото-акції до 
Всесвітнього дня посмішок 
(World Smile Day) (02.10.20 
р.);  
- організація німецькомовного 
квесту «Schatzsuche» для 
студентів-першокурсників 
(05.10.2020 р.); 
- перегляд фільму «Міф» до 
Дня Захисника України 
(12.10.2020 р.);  
- проведення виставки та 
флешмобу до Всесвітнього 
дня переробки (15.11.2020 р.);  
- організація та проведення 
заходів до Дня студента 
(17.11.2020 р.);  
- інсценування казок до 165-
річниці від дня народження 
братів Грімм „Märchenwelt der 
Brüder Grimm“ (10-12.02.2021 
р.);  
- проведення фотоконкурсу 
«Valentinstag» до Дня Святого 

Підвищення 
мотивації 
здобувачів 
вищої освіти до 
навчання та 
вивчення 
німецької мови 

2020-2021 рр. Завідувач, 
куратори 
академічних 
груп 



Валентина (14.02.20 р.);  
- онлайн-конкурс Літературні 
читання-2021 (04.03.2020 р.); 
- проведення ІІ 
Всеукраїнського конкурсу 
художнього перекладу (6-7 
квітня 2020 р.); 
- перегляд німецькомовних 
мультиплікаційних фільмів до 
Міжнародного дня мультика 
(06.04.2020 р.); 
- проведення челенджу 
„Typisch deutsch“ (15.04.2020 
р.); 
- святковий концерт до Дня 
Матері „Muttertag“ (09.05.2020 
р.) 

5.3. Участь студентів факультету 
іноземної філології у  
волонтерському русі 
студентської молоді 
університету, зокрема 
проведення благодійних акцій, 
зокрема  організувати До 
Міжнародного дня дитячої 
книги збір та передачу книжок 
у дитячі будинки міста 

Підвищення 
рівня 
ефективності 
навчання та 
виховання 

2020-2021 рр. Завідувач, 
Яремчук І.М., 
Гавловська 
Т.А.,  куратори 
академічних 
груп 

5.4. Формування у студентської 
молоді культури мислення та 
мовленнєвої культури  
(організація студентських 
наукових конференцій, 
проведення круглих столів, 
дискусій, у рамках тем, що 
вивчаються на заняттях) 

Підвищення 
рівня 
ефективності 
навчання та 
виховання 

Постійно Завідувач, НПП 
кафедри 

 
 
 
 
 
 
 

Завідувач кафедри німецької мови      Т.В. Калинюк 


