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Діяльність Центру проводитиметься за такими напрямками: 

– дослідження тенденцій іншомовної підготовки студентів закладів вищої 

освіти у контексті глобалізаційних тенденцій розвитку сучасного суспільства; 

– вивчення теоретичних питань і створення практичних рекомендацій, 

спрямованих на євростандартизацію та інтенсифікацію процесу навчання 

іноземних мов засобами інноваційних технологій; 

– втілення результатів досліджень у наукових статтях, монографіях, 

підручниках, навчальних посібниках та методичних розробках; 

– участь у складі редколегій фахових видань БНАУ; 

– організація та керівництво виробничою практикою майбутніх 

перекладачів; 

– проведення лінгвокраїнознавчих заходів з метою популяризації вивчення 

іноземних мов. 

У структурі Центру функціонують Центр німецької мови та культури та 

Центр китайської мови. 

Наукова робота Центру планується на реалізацію ініціативної науково-

дослідної теми «Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов і культур в 

умовах міжнародної академічної мобільності». 

Організація та проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-

конференції «Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: 

лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти». Березень, 2022. 

Освітня, методична, консультативна та міжнародна діяльність 

1.Міжнародна співпраця з Цзілінським університетом, м.Чаньчунь, КНР, 

(організація дистанційного навчання через освітню платформу Class In для 

студентів усіх курсів). 

2. Участь у міжнародному освітньому проекті від APEC Cyber Academy 

"Wild Wild Wildlife", за підтримки Kaohsiung Municipal Wunshan Senior High 

School, м. Гаосюн, о. Тайвань. (Тривалість: вересень-грудень 2021). 

3. Міжнародна співпраця із Гомельським державним університетом імені 

Франциска Скорини, Білорусь (Цвид-Гром О.П., Рєзнік В.Г. – Бейзеров В.О., 
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Дворак В.М.). Проведення спільної ІІІ Міжнародної науково-практичної 

«Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, 

правовий та психолого-педагогічний аспекти». Березень, 2022. 

3. Центр залучає студентів до діяльності тьюторами для здобувачів, що 

потребують допомоги у навчанні німецької мови: 

Юрченко Марина  098 2122248 

Маринич Олександра  097 7290898 

Черненко Вікторія  066 7335878 

Пархомець Софія  0682093474 

Іванченко Ангеліна  063 2135133 

4. Залучення Apollo-практикантів до проведення занять і мовної підготовки 

до практики (березень-квітень). 

5. НПП Центру є членами спілки Асоціація українських германістів, беруть 

активну участь у семінарах і заходах Гете-інституту і діляться набутими знаннями 

з викладачами ФПЛ БНАУ та вчителями іноземних мов м. Біла Церква, проводячи 

методичні семінари і Workshops. 

У Центрі ведеться підготовка і видання методичних рекомендацій для 

здобувачів вищої освіти та методичних розробок, наочних навчальних посібників, 

поповнюються матеріалами навчально-методичні комплекси дисциплін, 

розробляються матеріали для дистанційного навчання, проводяться студентські 

конкурси і предметні олімпіади. 
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План проведення науково-методичних семінарів 

Кафедри іноземних мов 

№ 

п/

п 

Науково-методичні семінари,  

круглі столи 

Відповідаль

ний 

Дата 

проведе

ння 

Відмі

тка 

про 

вико

нанн

я 

1.  Презентація міжнародних програм академічної 

мобільності здобувачів вищої освіти факультету права та 

лінгвістики на 

 2021-2022 навчальний рік 

(корпус № 6, деканат факультету права та  лінгвістики) 

Боньковськи

й О.А. 

07.09.  

2.  Науково-методичний семінар  

«Teacher’s lifesaver for online and offline learning” 

Рейда О.А. вересень  

3.  Розвиток культури академічної доброчесності у ЗВО Цвид-Гром 

О.П. 

жовтень  

4.  Тенденції іншомовної підготовки студентів аграрних зво 

у контексті міжнародної акредитації. 

Марчук 

В.В. 

жовтень  

5.  Діяльнісно-орієнтований підхід у навчанні іноземної 

мови (за матеріалами курсів Гете-інституту DLL). 

Носенко 

М.М.  

листопад  

6.  Особливості перекладу фітопатологічних термінів Велика К.І. листопад  

7.  Викладання іноземної мови з урахуванням клипового 

мислення студентів 

Сінельнико

ва І.С. 

грудень  

8.  Профорієнтаційна робота – запорука успішного 

майбутнього  закладів вищої освіти 

Цвид-Гром 

О.П. 

Марчук 

В.В. 

лютий  

9.  Особливості організації вступної компанії в умовах 

карантину 

Лобачова 

С.В. 

лютий   

10.  Інститут Конфуція як осередок вивчення китайської мови 

в Україні 

Єрко А.І. березень  

11.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в 

Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-

педагогічний аспекти» 

Цвид-Гром 

О.П.; 

усі НПП 

кафедри 

 

березень  

12.  Міжнародна сертифікація  

 TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages)  

для викладачів англійської мови: особливості навчання і 

стажування. 

Цвид-Гром 

О.П. 

Рейда О.А. 

квітень  

13.  Метод рольового читання у роботі над текстами на 

заняттях з Практичного курсу німецької мови 
Рєзнік В.Г. квітень  
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Культурно-виховна робота 

 

 

Завідувач Центру ____________________доц. О.П.Цвид-Гром 

вересень Підготовка до Міжнародного дня перекладача 

Конкурс студентських перекладів художніх творів 

Цвид-Гром 

О.П., Носенко 

М.М., Єрко 

А.І., Рєзнік 

В.Г. 

листопад 

08.11. 

 

 

09.11. 

10.11. 

11.11. 

 

12.11. 

Тиждень німецької мови 

Падіння Берлінського муру – втілення прагнення до 

єдності німецького народу 

Виставка плакатів 

Методичний семінар для НПП ФПЛ 

Культурно-розважальний захід Wer oben? 

Свято Святого Мартіна на базі ліцею 

«Білоцерківський колегіум» 

Кінофестиваль  

Typisch/einmalig? Verschieden, tolerant, freundlich 

Цвид-Гром 

О.П., Носенко 

М.М., Рєзнік 

В.Г. 

грудень Традиції німецького Різдва 

Конкурс творчих робіт 

Носенко М.М., 

Рєзнік В.Г. 

лютий Політична система і вибори в Німеччині 

Захід для студентів ФПЛ 

Носенко М.М., 

Рєзнік В.Г. 

21.02 Міжнародний день рідної мови Цвид-Гром 

О.П., Носенко 

М.М., Єрко 

А.І., Рєзнік В.Г. 

квітень Великодні традиції в Німеччині Носенко М.М., 

Рєзнік В.Г. 

20.04 Міжнародний день китайської мови Єрко А.І. 

травень Підсумки та нагородження переможців 

Всеукраїнського конкурсу юних перекладачів 

Синельникова 

І.С. 


