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Звіт про діяльність кафедри ТПП французької мови ФЛ 

за 2012 р. 

Протягом звітного періоду на кафедрі проводилася робота за різними напрямами діяльності. 

 

Навчально-методична та навчально-організаційна робота. 

Згідно розділу 3 плану роботи кафедри ТПП фр. мови за звітній період були виконані такі 

види навчально-методичної роботи: 

1. Перероблення навчальних, робочих навчальних програм, описів, положення про РСО, 

методичних вказівок дисциплін; 

2. Оновлення екзаменаційного матеріалу; 

3. Створення та оновлення дидактичного матеріалу; 

4. Внесення змін в програми технічних факультетів, заочної та стаціонарної форми 

навчання; 

5. Перероблення МКР, ДКР, ККЗ ОКР “Бакалавр”, “Спеціаліст”; 

6. Підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських та практичних 

занять; 

7. Розроблення (перероблення) навчальних та робочих навчальних планів; 

8. Участь у роботі навчально-методичних конференцій; 

9. Оновлення матеріалів для державних іспитів (5 курс); 

10. Звіт про виконання плану роботи кафедри за всіма напрямами діяльності. 

11. Проведення засідань кафедри; 

12. Складання та розподіл навантаження викладачів кафедри; 

13. Складання розкладу занять на кафедрі; 

14. Контроль за виконанням пед. навантаження; 

15. Підготовка звітів кафедри про виконану роботу; 

16. Взаємовідвідування занять; 

17. Оновлення та поповнення науково-методичної літератури; 

18. Участь у роботі методичних рад факультету; 

19. Організація науково-методичних семінарів на кафедрі; 

20. Робота у приймальній комісії; 

21. Участь у засіданнях вченої ради факультету. 

 

Кожного року проводиться набір студентів на каф. ТПП фр. мови як за контрактною так і за 

бюджетною формами фінансування. Загальна кількість студентів кафедри складає: 

Рік 2012 р. 

Кількість студентів каф. ТПП фр. мови весняний семестр 71 

Кількість студентів каф. ТПП фр. мови осінній семестр 70 

Конкурс по спеціальності в 2012 році склав 3 осіб на 1 місце. Загальна кількість студентів, 

що навчаються на каф. ТПП фр. мови складає 12% контингенту факультету лінгвістики. 

На кафедрі ТПП фр. мови працює методичний кабінет для студентів, який забезпечується 

періодикою: фаховими виданнями з французької та іспанської мов, художньою літературою, 

навчально-методичними посібниками.  

Продовжуємо комплектування відеотеки, оскільки кафедра має відео і телеапаратуру. 

У 2012 році група викладачів каф. ТПП фр. мови продовжує розробку проекту віртуально-

навчальної програми з дисципліни “Французька мова”.  

Щодо якісного складу науково-педагогічних кадрів, то протягом звітного періоду загальна 

кількість викладачів складала: 

 2011/2012 н.р. 

Загальна кількість 18 

Професорів 2 

Доцентів 6 

Канд. філол. н.  

Ст. викладачів 6 
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Викладачів 4 

 

Педагогічне навантаження по категоріях викладачів за 2011/2012 навч. рік.: 

викладач посада  

Полюк І.С. Доцент, зав. кафедри 674,21 

Кагановська О.М. професор 132 

Шумада Н.С. професор 153,01 

Космацька Н.В. доцент, к. філол. н.  640,15 

Куликова В. Г. доцент, к. філол. н. 722,23 

Пархоменко О.М. доцент, к. філол. н. 782,55 

Снєжик О.П. доцент, к. філол. н. 727,81 

Федорова Л. О. доцент 420,24 

Бондар Л.В. ст. викл. 531,97 

Буць Ж.В. ст. викл. 385,34 

Ібрагімова С.В. ст. викл. 732,25 

Іващенко О. Г. ст. викл. 878,06 

Школяр Л.В. ст. викл. 752,61 

Шумченко Т.І. ст. викл. 838,34 

Борушевич І.В. викл. 867,44 

Дегтярьова Є.О. викл. 861,86 

Новокрещенова У.І. викл. 230,97 

Цимбал І.В. викл. 846,41 

Разом  11177,45 

 

Кожного року студенти 3, 4, 5 курсів каф. ТПП фр. мови проходять виробничу практику. 

Загалом ця практика проходить на різних типах підприємств, але й кафедра надає місця для 

проходження практики. 

Випускники нашої кафедри влаштовуються на роботу за спеціальністю, так в 2012 році було 

влаштовано на роботу 92% випускників. 

Студенти кафедри ТПП французької мови мають такий рівень успішності при складанні 

сесій у 2012 році: 

Зимова сесія – 71 студентів склало сесію вчасно та в повному обсязі; 18 студ. – на 

“відмінно”; 39 – на “добре”, 7 – на змішані оцінки; 7 – тільки на задовільно; за результатами сесії 

було відраховано 0 студентів. 

Літня сесія - 71 студентів склало сесію вчасно та в повному обсязі; 23 студ. – на “відмінно”; 

30 – на “добре”, 12 – на змішані оцінки; 6 – тільки на задовільно; за результатами сесії було 

відраховано 0 студентів.  

 

Навчально-виховна робота, робота у гуртожитках. 

Контингент студентів за звітний період за формами навчання складав: 

Весняний семестр 

Форма фінансування 2012 р. 

Бюджет 53 

Контракт 18 

разом 71 

Осінній семестр 

Форма фінансування 2011 р. 

Бюджет 55 

Контракт 15 

разом 70 

 

По курсах у весняний семестр: 
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Форма 

фінансування 
ЛФ-11 ЛФ-01 ЛФ-91 ЛФ-81 ЛФ-71с ЛФ-71м 

Бюджет 10 15 7 11 6 4 

Контракт 2 6 5 3 0 2 

разом 12 21 12 14 6 6 

По курсах у осінній семестр: 

Форма 

фінансування 
ЛФ-21 ЛФ-11 ЛФ-01 ЛФ-91 ЛФ-81с ЛФ-81м 

Бюджет 10 10 15 7 8 5 

Контракт 1 2 6 5 1 0 

разом 11 12 21 12 9 5 

 

Кафедра ТПП французької мови випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів. У 2012 році: 

бакалаврів – 14 (в тому числі з відзнакою – 2), спеціалістів - 6 (в тому числі з відзнакою – 2), 

магістрів – 6 (в тому числі з відзнакою – 2). 

За період зимової та літньої сесій було відраховано у 2012 році: 

 ЛФ-11 ЛФ-01 ЛФ-91 ЛФ-81 ЛФ-71с ЛФ-71м Разом 

зимова - - - - - - - 

літня - - - - - - - 

Кількість відрахованих студентів за зимову сесію 2011 р. складає 0% відносно контингенту, за 

літню сесію – 0%. 

Іногороднім студентам кафедри ТПП фр. мови надаються місця у гуртожитку, у 2012 році 

кількість поселених у гуртожитках складала: група ЛФ-21 – 7 студентів; ЛФ-01 – 13 студентів,  

група ЛФ-91 – 8 студентів, ЛФ-81 – 9 студентів, група ЛФ-71с – 5 студентів, група ЛФ-71м – 2 

студенти, що загалом складає 44студентів кафедри. 

Студенти нашої кафедри за результатами сесій одержують стипендії:  

У групі ЛФ-11 – 12 студентів, з них 2 студенти отримують стипендію (16,6%); 

У групі ЛФ-01 – 21 студент, з них 15 студентів отримують стипендію (71,4%); 

У групі ЛФ-91 – 12 студентів, з них 6 студентів отримують стипендію(50%); 

У групі ЛФ-81 – 14 студентів, з них 9 студентів отримують стипендію (64,2%);  

У групі ЛФ-71с – 6 студентів, з них 6 студентів отримують стипендію (100%); 

У групі ЛФ-71м – 6 студентів, з них 4 студенти отримують стипендію (66,6%); 

 

Культурно-масова, спортивна робота серед студентів. 

1.  Участь у виховній роботі в студ. колективі, виконання обов’язків кураторів навчальних 

груп 

2.  Проведення екскурсій студентів з метою підвищення їх культурного рівня. Відвідування 

театрів, музеїв та виставок (зокрема, виставок, що проходять у Французькому 

культурному центрі) 

3.  Проведення занять, присвячених знаменним датам країн, мова яких вивчається 

4.  Виховання у студентів національної свідомості 

5.  Проведення екскурсій для студентів 1-5 курсів до бібліотеки Французького культурного 

центру, ознайомлення з навчально-методичною літературою та найновішими 

досягненнями в галузі вивчення іноземних мов 

 

Наукова робота 

1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом. 

Тема наукового напрямку кафедри: Функціонування мовних одиниць у дискурсах 

професійної спрямованості : когнітивний, соціолінгвістичний  і прагматичний аспекти перекладу. 

На кафедрі проводиться підготовка магістрів зі спеціальності 8.030507 “Переклад”. У 2012 році 

підготовлено 6 магістрів, та здійснено прийом до магістратури 5 студентів. 

 

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук. 
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Кількість докторантів - 

Кількість аспірантів 2 

        закінчили аспірантуру з підготовленою до захисту дисертацією 2 

Кількість захищених кандидатських дисертацій  2 

Кількість захищених докторських дисертацій  - 

Кількість випускників доктарантури, аспірантури, магістратури 2 

 

1.2. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом. 

Результати наукової роботи впроваджено в розробку та читання нових курсів, загальною 

кількістю 1: 

1. Комунікативно-прагматичні аспекти писемного мовлення 

1.3.Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених 

На кафедрі до наукової роботи залучаються студенти 3-5 курсів. За звітний період студенти 

взяли участь у 7 наукових конференціях, з них 1 студент взяв участь у 1 зарубіжній конференції. 

Студенти також приймали участь у 1 олімпіаді, 1 Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з природничих,  технічних і гуманітарних наук . Підготували 23 доповіді (з 

публікацією тез). 

№ 

з/п 
Назва конференцій 

Статус конференції та 

країна проведення 

1 VIII Міжнародна науково-практична студентська конференція 

“Інновації в науці та техніці”, м. Київ, НТУУ “КПІ”, 03 квітня 

2012 р. 

Міжнародна, Україна 

2 ІХ Міжнародна студентська науково-практична конференція 

“Інновації в науці та техніці”, м. Київ, НТУУ “КПІ”, 27 

листопада 2012 р. 

Міжнародна, Україна 

3 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Український науково-інтелектуальний простір: реалії та 

перспективи розвитку», м. Переяслав-Хмельницький, 28 квітня 

2012 р. 

Всеукраїнська, Україна 

4 V Міжнародна студентська науково-практична конференція 

“Людина, як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні 

тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”, м. 

Київ, НТУУ “КПІ”, 11 квітня 2012 

Міжнародна, Україна 

5 ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

“Молодь України у контексті міжкультурної комунікації”, м. 

Дніпропетровськ, ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 5 квітня 2012 р. 

Всеукраїнська, Україна 

6 IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та 

молодих науковців “Сучасні напрямки лінгвістичних 

досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання 

іноземних мов”, м. Житомир, ЖДУІВ, 24 лютого 2012 р. 

Всеукраїнська, Україна 

7 Міжнародна науково-практична конференція “Теоретические и 

практические инновации в науке\ Teoretyczne i praktyczne 

innowacje w nauce”, м. Гданьск, 30 квітня 2012 р. 

Міжнародна, Україна 

 

     Інформація про участь студентів у олімпіадах, конкурсах  

№ 

з/п 
Назва олімпіад, конкурсів 

Кількість 

учасників 

1. “Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,  

технічних і гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році” на базі 

факультету перекладознавства Херсонського державного університету. ІІ 

тур. Лютий 2012 р. Антонець А., Янко Ю.  

2 

2. І Міжвузівська олімпіада з перекладу серед студентів та курсантів вищих 

навчальних закладів. Національна академія Служби безпеки України. 11 
2 
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квітня 2012 р. Булгакова М., Янко Ю (посіла ІІІ місце). 

 

Публікації викладачів 

Автореферати кандидатських дисертацій, монографії. 

1. Кагановська О.М. Романські студії початку ХХІ століття: текстові концепти, наратив, 

можливі світи: Колективна монографія / О.М. Кагановська, Г.М. Каратєєва, Р.І. Савчук та інш. 

– К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 223 с. – Бібліогр. С. 205-221. українською мовою 

2. Космацька Н.В. Структурно-функціональні особливості мови французьких коміксів (на 

матеріалі серії “Astérix”) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук : спец. 10.02.05 “Романські мови” / Н.В. Космацька. – К., 2012. – 20 с. 

3. Бондар Л.В. Методика навчання французького професійно спрямованого монологічного 

мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів 

:автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : спец. 

13.00.02 “Теорія і методика навчання: романські мови” / Л.В. Бондар. – К., 2012. – 22 с. 

Публікації у наукових закордонних виданнях 

1. Полюк І.С. Лінгвістичні та прагматичні аспекти перекладу документів міжнародних 

організацій/ І.С. Полюк// Сборник Эффективные инструменты современных наук. – Прага, 

2012. – Том 22. – С. 37-41 

2. Полюк І.С. Комунікативно-прагматичний аспект перекладу/ І.С. Полюк// Сборник 

перспективные научные исследования – Софія, 2012. – Том 13. – С. 25-27 

3. Полюк І.С. Сучасна французька термінологія у комунікативно-прагматичному аспекті /І.С. 

Полюк// Сборник Актуальные проблемы современных наук – Польша, 2012. – Том 23. – С. 74-

77 

4. Школяр Л.В. Педагогічні нововведення. Використання інноваційних технологій у викладанні 

іноземних мов /Л.В. Школяр// Private Entrepreneur Sole proprietor “Zhytnigor B.S.” Publishing 

house “Inpress”. – Great Britain, London. – 2012. – P. 14-17 

5. Школяр Л.В. Дискурс у сучасній лінгвістиці. Поняття дискурсу / Л.В. Школяр, Т.І. Шумченко 

//  Сборник “Научное пространсво Европы”. Rusnauka. – Том 22. – 2012 р. 

6. Школяр Л.В. Юридичний дискурс як різновид інституційного дискурсу / Л.В. Школяр, Т.І. 

Шумченко//  Сборник трудов конференции (научный журнал) “Ключевые проблемы 

современной науки” Rusnauka. – 2012 р. – Том 19 

7. Шумченко Т.І. Юридичний дискурс як різновид інституційного дискурсу / Л.В. Школяр, Т.І. 

Шумченко//  Сборник трудов конференции (научный журнал) “Ключевые проблемы 

современной науки” Rusnauka. – 2012 р. – Том 19 

8. Шумченко Т.І. Дискурс у сучасній лінгвістиці. Поняття дискурсу / Л.В. Школяр, Т.І. 

Шумченко // Сборник “Научное пространсво Европы”. Rusnauka. – Том 22. – 2012 р. 

Публікації у наукових фахових вітчизняних виданнях  

1. Бондар Л.В. Сучасні підходи до навчання французької мови професійного спрямування 

майбутніх фахівців технічної галузі // Наукові записки пед. інституту ім. Драгоманова. - К.: 

КПДІ ім. Драгоманова, № 102, 2012. 

2. Буць Ж.В. Специфіка мовленнєвих актів жіночих персонажів французьких соціально-

побутових романів ХІХ-ХХ століть /Ж.В. Буць// Наукові записки. Серія “Філологічна”. – 

Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 26. – 2012. – 

С. 41-45 

3. Дегтярьова Є.О. La chanson en classe de français /Є.О. Дегтярьова // Наукові записки. Серія 

“Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – 

Вип. 25. – 2012. – С. 166-168 

4. Кагановська О.М. Текстові концепти на межі можливих світів і наратології // Теоретична і 

дидактична філологія: Збірник наукових праць. – Випуск 11. – Переяслав-Хмельницький:ПП 

«СКД»2012. – С. 230-241 

5. Кагановська О.М. Текстові концепти французької художньої прози середина ХХ сторіччя: 

когнітивно-наратологічний погляд //Романські студії початку ХХІ століття: текстові концепти, 

наратив, можливі світи: Колективна монографія/ О.М. Кагановська, Г.М. Каратєєва, Р.І. 

Савчук та інш. – К.: Вид. центр КНЛУ. – С. 8-36 
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6. Кагановська О.М. Текстові концепти на межі можливих світів і наратології // Романські студії 

початку ХХІ століття: текстові концепти, наратив, можливі світи: Колективна монографія / 

О.М. Кагановська, Г.М. Каратєєва, Р.І. Савчук та інш. – К.: Вид. центр КНЛУ. – С. 181-193 

7. Космацька Н.В. Стилістичні засоби відтворення емоцій мовленнєвої особистості /Н.В. 

Космацька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

Філологічні науки. – 2012. – № 6 (231). – С. 38-42 

8. Куликова В.Г. Граматичні особливості перекладу юридичних текстів: прагматичний 

аспект/В.Г. Куликова// Слов’янський збірник: наук.сб. /Одеський нац.ун-т.- Вип.17.  – Одеса, 

2012. 

9. Полюк І.С. Формування у майбутніх економістів соціо-культурної компетенції у процесі 

навчання французької мови/ І.С. Полюк// Наукові записки Національного педагогічного 

університету ім.. МП. Драгоманова. – серія: Педагогічні та історичні науки. – К.: Видавництво 

НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2012 

10. Снєжик О.П. Концепт Mariage у ціннісно-маркованих висловленнях / О.П. Снєжик // Наукові 

записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька 

академія”. – Вип. 24. – 2012. – С. 270-274 

11. Снєжик О.П. Процес екологізації сучасного рекламного дискурсу автомобілів//studia 

linguistica. - 2012. - Випуск VI. - С. 300-312 

12. Федорова Л.О. Пророк у своїй вітчизні є /Федорова Л., Мельник В.// Наукові записки. Серія 

“Філологічні науки (мовознавство)”. Кіровоградський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка – Кіровоград, 2012. – Вип. 104 (1)-2012. – С.19-26 

13. Цимбал І.В. Індивідуальний підхід у викладанні іноземної мови у ВНЗ та групова форма 

організації роботи студентів // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні 

іноземних мов: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (13 березня 2012 

р.). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 211-214 

14. Цимбал І.В. Французька мова професійного спрямування: читання наукових текстів без 

ускладнень / І.В. Цимбал// Збірник наукових праць ХНАДУ “Інтеграційні процеси та 

інноваційні технології: досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами). – 

2012. – Вип. 2. – С. 

Тези доповідей у наукових закордонних виданнях 

1. Космацька Н.В. Комікс як синтетичне мистецтво оповіді // Strategiczne pytania Światowej nauki 

– 2012: Materiały VIII Międzynaro-dowej naukowi-praktycznej konferencji, 07–15 lutego 2012 r. – 

Vol. 20. Filologi-czne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia, 2012. 

2. Куликова В.Г. Синтаксичні особливості перекладу науково-технічної літератури (на матеріалі 

французьких медичних текстів)// “Наука и технологии: шаг в будущее”: матеріали VІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (27 лютого 2012 р. – 05.03.2012 р.). – Чехія, м. 

Прага. – С. 12-17 

3. Пархоменко О.М. Використання платформи Moodle для онлайн навчання іноземним мовам // 

Дні наук: матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції (on-line) (27.03.2012-

05.04.2012 р.) . – Прага, Publishing House “Education and Science” s.r.o. – С. 18-20 

Тези доповідей у наукових фахових вітчизняних виданнях 

1. Бондар Л.В. Métaсognition et apprentissage des langues étrangères // Сучасні підходи та 

інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конференції (13 березня 2012 р.). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 10-13 

2. Борушевич І.В. Зменшувально-пестливі слова та засоби їх передачі при перекладі // Сучасні 

підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної конференції (13 березня 2012 р.). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 19-21 

3. Буць Ж.В. Вплив фонаційних змін жіночих персонажів на перебіг спілкування у  французьких 

соціально-побутових романах ХІХ–ХХ століть //"Лінгвістичні проблеми та інноваційні 

підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах": матеріали V 

Міжнародної науково-практичної конференції (19 квітня 2012 р.). - Львів.: Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності. – С. 75-79 
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4. Дегтярьова Є.О. Compléte de compréhension orale // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у 

викладанні іноземних мов: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (13 

березня 2012 р.). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 54-56 

5. Дегтярьова Є.О. Le rôle de l’enseignant dans la classe de langue etrangère // Формула 

компетентності перекладача: матеріали ІII Міжнародної науково-методичної конференції (21 

березня 2012 р.). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 183-184 

6. Дегтярьова Є.О. Lʹ éducation plurilingue à lʹ université // Матеріали V міжнародної науково-

методичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання 

чужоземних мов у вищих навчальних закладах», 19-21 квітня 2012 р.  – Львів.: ЛДУ БЖД, 

2012. – С. 34-35 

7. Ібрагімова С.В. Discours specialises dans la communication internationale et specificite de 

l’enseignement des langues de specialite // Формула компетентності перекладача: матеріали ІII 

Міжнародної науково-методичної конференції (21 березня 2012 р.). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 41-

43 

8. Космацька Н.В. Роль вербального тексту у коміксі // Актуальні проблеми соціально-

гуманітарних наук. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – 7-8 жовтня 2012 р., 

м. Дніпропетровськ. Ч. ІІ. – Дніпропетровськ : Свідлер, 2012. – С. 156-158 

9. Новокрещенова У.І. Production écrite dans l’enseignement du FLE // Сучасні підходи та 

інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конференції (13 березня 2012 р.). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 149-152 

10. Пархоменко О.М. Французька мова для підготовки навчання у французьких вищих 

навчальних закладах технічного профілю // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2012 р.) . – Київ, КНЛУ 

11. Полюк І.С. Apprendre une langue dans un environnement multimédia // Сучасні підходи та 

інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали VII Міжнародної науково-

практичної конференції (13 березня 2012 р.). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 162-164 

12. Снєжик О.П. Нові концепти французького екологічного дискурсу // Україна і світ: діалог мов 

та культур: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 березня 2012 р.) . – 

Київ, КНЛУ 

13. Федорова Л.О. Надмірне, необхідне та переосмислене при перекладі казок Шарля Перро // 

Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (28-29 березня 2012 р.). – К.. – С.467-470 

14. Цимбал І.В. Індивідуальний підхід у викладанні іноземної мови у ВНЗ та групова форма 

організації роботи студентів// Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні 

іноземних мов: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (13 березня 2012 

р.). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 211-214 

15. Школяр Л.В. Methodologies innovantes et alternatives en didactique des langues // Сучасні 

тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: технологія навчання: матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції (17 січня 2012 р.). – К.: НТУУ “КПІ”. – С. 183-

186 

16. Школяр Л.В. La formation de base et la formation continue des etudiants dans le domaine des 

technologies de l’information et de la communication // Формула компетентності перекладача: 

матеріали ІII Міжнародної науково-методичної конференції (21 березня 2012 р.). – К.: НТУУ 

“КПІ”. – С. 259-261 

 

Участь у міжвузівських, міжгалузевих, міжнародних проектах. 

1. Розробка дистанційного курсу для студентів технічних факультетів (рівень “бакалавр”) за 

наказом по університету у співпраці з кафедрою Метрології. 

2. Співпраця зі школою №20. 

 

Інтеграційні зв’язки. 

1. Продовження науково-освітнього співробітництва з Лінгвістичним відділом Посольства 

Франції в Україні: 
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 запрошення аташе з питань співробітництва у галузі французької мови пана Франка 

Івера на щорічну міжнародну науково-практичну конференцію факультету лінгвістики «Сучасні 

підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (Київ, НТУУ «КПІ», 13 березня 

2012 р.); виступ аташе на пленарному засіданні з доповіддю на тему «Cтратегічний вимір 

викладання французької мови в технічному університеті”; 

 зустріч з новим аташе з питань співробітництва у галузі французької мови пані Віржіні 

Вільшанж щодо нових перспектив співробітництва кафедри ТППФМ НТУУ «КПІ» з посольством 

Франції в Україні (8 листопада 2012р.).  

2. В рамках роботи Центру Ділової Французької мови НТУУ «КПІ», який працює на базі 

кафедри ТППФМ і є структурним підрозділом Департаменту міжнародного співробітництва 

(директор Центру – канд. філол. наук, доц. кафедри ТППФМ Снєжик О.П.), продовжувалася 

підготовка студентів нашого ВНЗ та інших навчальних закладів міста до складання іспитів на 

отримання диплому DELF та DALF, а також до конкурсу стажувань у Франції; продовжувалася 

робота з реалізації програм «Подвійний диплом»; виконувалися функції НТУУ «КПІ» як члена 

Асоціації франкомовних університетів (AUF).  

Мовну підготовку в Центрі за 2012 рік проходили студенти  факультетів: ФІОТ, ІПСА, ПБФ, 

ФПМ, ФММ, ФМФ, ФЕЛ, ММІ, ХТФ/ІХФ, ТЕФ, ІЕЕ, ФСП, ФЛ у рамках програм «Подвійний 

диплом», підписаних НТУУ «КПІ» та Вищою політехнічною школою Парижа, Інститутом науки і 

технологій (Наукове товариство технічних інститутів), університетом дю Мен міста Ле Ман. 

3. У 2012 р. студенти Центру технічних та економічних спеціальностей успішно склали 

іспити та отримали дипломи DELF рівнів A1, A2, B1, В2.  

4. Після закінчення навчання у Центрі Ділової Французької мови у 2012р., студентка 

факультету ФІОТ Фастова Софія отримала стипендію Французького уряду й навчається у 

магістратурі (Франція), студента факультету ІПСА Обертишева Поліна навчається за програмою 

“Подвійний диплом” (рівень Licence) університету дю Мен м. Леман (Франція). 

5. Доценти кафедри Снєжик О.П. та Пархоменко О.М. підвисили рівень професійної 

кваліфікації на науково-практичному семінарі, організованому Французьким Інститутом в Україні 

(IFU) за підтримки посольства Франції. Тематика стажування: “Stimuler l'expression écrite des 

apprenants”. Термін проведення: 29-31 травня 2012 (Франція). 

6. Кафедра ТППФМ підтримує зв'язки з французькими видавництвами навчально-

методичної літератури «Didier», «CLE International» та «Hachette». У 2012 р. викладачі кафедри 

Снєжик О.П., Борушевич І.В., Новокрещенова У.І., Пархоменко О.М., Космацька Н.В., Шумченко 

Т.І., Ібрагімова С.В., Дегтярьова Є.О., Цимбал І.В. взяли участь у семінарі, організованому ними: 

 09.04.2012 методичний семінар, організований товариством “Лінгвіст” і проведений 

представником французького видавництва “CLE International” Брюно Ламбаром (Франція). Тема 

семінару: “Outils numériques: du manuel à la matrice”.  

7. У рамках Днів франкофонії 19 березня 2012 р. в НТУУ "КПІ" відбувся круглий стіл 

ректорів українських ВНЗ та представників Міжуніверситетської агенції Франкофонії. Участь у 

ньому взяли також представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України й 

Міністерства закордонних справ України. Серед головних питань порядку денного були питання 

розширеного викладання французької мови в українських ВНЗ  і поглиблення співпраці між 

українськими та французькими ВНЗ. У роботі круглого столу від кафедри взяли участь зав. 

кафедри доц. Полюк І.С. та ст. викл. Бондар Л.В. 

8. Протягом року викладачі кафедри друкували наукові статті у міжнародних виданнях та 

приймали участь у міжнародних науково-практичних конференціях. 

Міжнародні наукові конференції і семінари проведені у вузах України  

1. VII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції 

у викладанні іноземних мов”, м. Київ, НТУУ “КПІ”, 13 березня 2012 р. 

2. V Міжнародна науково-практична конференція "Лінгвістичні проблеми та інноваційні 

підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах", м. Львів, 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 19 квітня 2012 р. 

3. VІ Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова – 

культура – особистість"; м. Острог, Національний університет "Острозька академія", 

факультет романо-германських мов; 26-27 квітня 2012 р. 
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4. ІII Міжнародна науково-методична конференція “Формула компетентності перекладача”, 

м. Київ, НТУУ “КПІ”, 21 березня 2012 р. 

5. Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур”, м. 

Київ, КНЛУ, 21-23 березня 2012 р. 

6. ІV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції викладання іноземних 

мов у вищій школі: технологія навчання”, Київ, НТУУ КПІ, 17 січня 2012 р. 

7. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні стратегії університетської освіти: 

якісний вимір”, м. Київ, університет ім.. Б. Грінченка, 28 березня 2012 р. 

8. VІ Міжнародна наукова конференція “Пріоритети германського та романського 

мовознавства", Волинський національний університет імені Лесі Українки, 14-16 вересня 

2012 року 

9. ХХІ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура», 26-29 

вересня 2012, Київ.  

10. І Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні 

аспекти», 25-26 жовтня 2012 р., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.  

Міжнародні наукові конференції і семінари проведені за межами України 

1. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція “Дні наук”, м. Прага, 27 травня 2012 р. 

2. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Наука и технологии: шаг в будущее – 

2012”; Чехія; м. Прага, 27 лютого 2012 р. 

3. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ключови въпроси в съвременната 

наука», - 2012.; Богарія, м. Софія; 17 квітня 2012 р. 

4. VIII Miedzynaro-dowej naukowi-praktycznej konferencji; Strategiczne pytania Światowej nauki» 

(Стратегічні питання світової науки), Польща, м. Перемешль, 07 лютого 2012 р. 

5. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Ключови въпроси в съвременната 

наука”, Богарія, м. Софія; 17.квітня 2012 р. 

6. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Перспективные научные исследования”, 

Болгарія, м. Софія, 17-25 лютого 2012 р. 

7. Міжнародна науково-практична конференція “Эффективные инструменты современных 

наук”, Чехія, м. Прага, 27.04-05.05.2012 р. 

8. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Актуальные проблемы современных 

наук”, Польша, 07-15 червня 2012 р. 

 

Фінансово-господарська діяльність. 

- виконується соціальна програма розвитку колективу (підвищується посадовий статус 

викладачів та технічно-допоміжного персоналу); 

- виконуються вимоги техніки безпеки. 

 

Виконання соціальної програми розвитку колективу 

кафедри ТПП франц. мови за 2012 р. 

1) Матеріальна допомога: 

За 2012 н.р. матеріальну допомогу отримали старший викладач Бондар Л.В., старший викладач 

Школяр Л.В., викладач Борушевич І.В., викладач Новокрещенова У.І., викладач Цимбал І.В. 

доцент Куликова В.Г., старший викладач Буць Ж.В., доцент Космацька Н.В.,  викладач 

Дегтярьова є.О., старший викладач Шумченко Т.І., в сумі 10000 грн.  

2) Новорічні подарунки для дітей: 

В 2012 р. новорічні подарунки отримали діти ст. викладача Буць Ж.В., ст. викладача Бондар 

Л.В., доцента Космацької Н.В., ст. викладача Школяр Л.В., доцента Куликової В. Г., викладача 

Новокрещенової У.І., ст. лаборанта Соловіцької А.В.   
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Інтегральні показники діяльності  

кафедри ТПП французької мов  

ФЛ НТУУ “КПІ” 

 

Наукова робота. 

Індекс публікацій = 2,71 

кількість монографій, авторефератів кандидатських дисертацій 3 

кількість підручників - 

кількість статей 46 

кількість науково-педагогічних та наукових працівників 18 

 

Інтегральні показники міжнародної діяльності. 

 

Індекс активності міжнародного співробітництва = 1,1 

кількість діючих спільних міжнародних структур (факультетів, кафедр, 

програм подвійного диплому) 

2 

кількість проведених протягом року міжнародних заходів (наприклад, 

конференцій, семінарів) 

18 

загальна кількість викладачів, науковців у підрозділі 18 

 

Індекс міжнародних публікацій = 0,6 

 

Навчальна діяльність. 

Індекс рівня підготовки фахівців = 0,20 

кількість бакалаврів 59 

кількість спеціалістів 6 

кількість магістрів 6 

 

Індекс якості контингенту студентів = 1 

 Весна 2012 Осінь 2012 

кількість студентів, що неатестовані щонайменше з трьох дисциплін 

по обох атестаціях 
- 3 

кількість студентів, відрахованих за результатами атестацій - 3 

загальна кількість студентів, що брали участь в атестаціях 71 70 

Індекс якості контингенту студентів 1 1 

 

Індекс методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу =62,62 

кількість дисциплін навчального плану 36 

кількість навчальних посібників 1700 

кількість методичних видань 556 

кількість комп’ютерних місць - 

кількість студентів 677 

кількість дисциплін, підготовлених із застосуванням ІТ (електронні 

посібники, дистанційні курси) 

1 

 

Індекс якості навчання = 115,36 

 зима 2012 літо 2012 

індекс успішності навчання  74 103,6 

індекс творчих досягнень 266 

індекс виховної роботи - 

 

Індекс успішності навчання = 88,8 
 

зима 2012 літо 2012 
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частка студентів від загальної кількості студентів, які склали 

екзаменаційну сесію в установлений навчальним графіком термін 

100 100 

частка студентів від загальної кількості студентів, які склали сесію на 

“добре” та “відмінно” 

80,2 74,6 

частка відмінників навчання від загальної кількості студентів 25,3 32,4 

частка дипломів бакалаврів з відзнакою від загальної кількості 

випускників-бакалаврів 

 14,2 

частка дипломів спеціалістів з відзнакою від загальної кількості 

випускників-спеціалістів 

 33,3 

частка дипломів спеціалістів з відзнакою від загальної кількості 

випускників-магістрів 

 33,3 

Індекс успішності навчання 74 103,6 

 

 

 

Зав. кафедрою ТПП фр. мови                                                                           І.С. Полюк 


