
Кафедра лінгвістичної підготовки проводить навчальну роботу на факультетах Б та 

СК, КБК і РТ та інституті ІКПІ ДУІТЗ, лекційні та практичні заняття проводяться  в  

академічних групах відповідно до розкладу занять по Університету. Протягом 2020-2021 

н.р. навчальні заняття через карантинні заходи та обмеження, відбувались в режимі он-лайн 

із використанням змішаної форми: аудіовізуальної програми ZOOM.ua, Skype та 

дистанційної платформи Moodle.onat.edu.ua 

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за 10 навчальними 

дисциплінами, забезпеченими НМК та представленими на платформі Moodle.onat.edu.ua. 

Робочі програми навчальних дисциплін розроблені у відповідності до програм 

навчальних дисциплін та оновлені у вересні 2020 р. відповідно до навчальних планів 2020-

2021 навчального року. 

Протоколи засідань кафедри, журнали взаємних відвідувань і документи в 

кафедральному архіві ведуться відповідно до стандартів ДУІТЗ. 

Навчальна робота кафедри планується відповідно до графіків навчального процесу 

усіх форм навчання ДУІТЗ на відповідний навчальний рік. Індивідуальні плани 

ухвалюються до початку навчального семестру, а їх виконання систематично 

обговорюється на засіданнях кафедри. 

Навчальне навантаження усіма викладачами кафедри виконані відповідно до 

індивідуальних планів з урахуванням змін протягом  навчального року. 

Підсумковий контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальних 

дисциплін у формі екзамену передбачає виконання тестових екзаменаційних завдань із 

використанням можливостей Moodle, що забезпечило об’єктивність оцінювання знань 

студентів. 

 На практичних заняттях організовується тематична дискусія, доповідачами і 

виступаючими студентами. Передбачено тематикою практичних занять проведення аналізу 

конкретних виробничих ситуацій, при цьому визначається проблема, розробляються 

групами варіанти рішення, потім  вони обговорюються і підводяться викладачем підсумки. 

Важливе місце в навчанні студентів займає проведення ділових ігор і обговорення 

проблемних ситуацій. 

У зв’язку з встановленням карантину з 12.03.2020 р. та продовженням його впродовж 

практично усього 2020-2021 навчального року, на усій території України та необхідністю 

забезпечення нормального функціонування ДУІТЗ у вказаний період, кафедрою ЛП 

організовано та забезпечено на період карантину режим дистанційної роботи (виконання 

роботи, визначеної трудовим договором, вдома), а саме: 

а) виконання обов’язків, передбачених трудовим договором, посадовими 

інструкціями та наказами ректора;  

б) тримання ввімкненим особистий телефон у встановлений робочий час та відповіді 

на дзвінки безпосереднього керівника, керівництва Університету або іншої відповідальної 

особи;  

в) щогодинна перевірка електронної пошти;  

г) оперативні відповіді на листи, виконання та звітування про виконання поставлених 

керівництвом завдань;  

ґ) в разі необхідності особистої присутності – прибування за викликом 

безпосереднього керівника до Університету. 

Карантин вніс певні зміни у наше життя. Торкнулося це і навчального процесу. 

Студентам доводиться більше працювати самостійно, лекції та консультації замінилися 

вебінарами й онлайн-конференціями тощо. 

Викладачі кафедри ЛП використовували для дистанційного навчання широке коло 

технологій.  Насамперед, це система дистанційного навчання Moodle, яка застосовувалася 

на кафедрі задовго до введення карантину. Всі НМК з дисциплін кафедри представлені 

викладачами в системі дистанційного навчання Moodle в повному обсязі та доступні за 

логіном і паролем для внутрішнього користування студентами ДУІТЗ. 



Крім того, викладачі додатково застосовують різноманітні платформи для організації 

взаємодії зі студентами в онлайн-форматі. Серед таких програмних засобів Jitsi Meet, Skype, 

Zoom, месенджери Telegram,Viber та інші. Такий підхід дозволяє забезпечити якісне 

навчання студентів. 

Систематично на кафедрі проводились за бажанням студентів як індивідуальні 

консультації, так і  групові консультації для невеликих груп  по 5-6 чоловік. Особливу увагу 

було приділено студентам-іноземцям, для них були проведені додаткові консультації. 

 

 


