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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Порядок організації освітнього процесу з викладанням навчальних        
дисциплін іноземними мовами (мовами ІCАО) в Національному авіаційному        
університеті (далі - НАУ) розроблений відповідно до Закону України «Про          
освіту», Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових         
актів в сфері освіти. 

1.2. Порядок організації освітнього процесу з викладанням навчальних        
дисциплін іноземними мовами (мовами ІCАО) в НАУ (далі - Порядок) регулює           
питання, пов’язані з освітнім процесом підготовки здобувачів вищої освіти з          
викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО) за        
відповідними спеціальностями (освітньо-професійними програмами) ступенів     
вищої освіти.  

1.3. Головною метою підготовки здобувачів вищої освіти з викладанням         
навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІCАО) в НАУ є         
забезпечення інноваційного підходу до навчання та проведення спільних        
міжнародних наукових досліджень, сприяння академічній мобільності,      
можливість розширити знання у всіх сферах європейської культури. 

1.4. Основним завданням освітнього процесу з викладанням навчальних        
дисциплін іноземними мовами (мовами ІCАО) є підготовка       
конкурентоспроможних на європейському просторі фахівців і науковців, які        
здатні до подальшого здобуття рівня знань, умінь, навичок та інших          
компетентностей професійної підготовки на відповідних рівнях вищої освіти та         
виконання перспективних наукових досліджень з провідними науковими       
установами Європейського Союзу та інших країн світу. 

1.5. Основними цілями організації освітнього процесу з викладанням        
навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІCАО) є надання якісних         
освітніх послуг за спеціальністю (освітньо-професійною програмою) та видачі        
здобувачам вищої освіти документа про вищу освіту (науковий ступінь)         
відповідного ступеня та Сертифікату про проходження повного курсу        
іноземною мовою. 

1.6. Координацію та контроль освітнього процесу з викладанням        
навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО) здійснює Центр        
мовної сертифікації та англомовної освіти ІНТЛ. 

1.7. Центр мовної сертифікації та англомовної освіти ІНТЛ координує         
освітню діяльність з викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами        
(мовами ІСАО) спільно з відповідальними особами з числа        
науково-педагогічних працівників (далі - НПП), які затверджуються       
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розпорядженням ректора на відповідний навчальний рік за поданням директора         
ІНТЛ. 
 
 

 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКЛАДАННЯМ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ 
(МОВАМИ ІСАО) 

 
2.1. Організація освітнього процесу з викладанням навчальних дисциплін        

іноземними мовами (мовами ІСАО) здійснюється відповідно до Закону України         
«Про вищу освіту», Положення «Про організацію освітнього процесу в         
Національному авіаційному університеті» та інших нормативно-правових актів       
у сфері вищої освіти. 

2.2. Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм), за якими       
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти з викладанням навчальних        
дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО), ухвалюється рішенням Вченої        
ради університету та затверджується наказом ректора в установленому порядку. 

2.3. Підготовка здобувачів вищої освіти з викладанням навчальних        
дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО), проводиться на договірній        
основі за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до встановленої          
наказом ректора щорічної вартості. Кошти зараховуються на субрахунок ІНТЛ. 

2.4. Навчання осіб, які виявили бажання здобувати вищу освіту з          
викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО)       
здійснюється в окремій академічній групі.  

2.5. Академічна група здобувачів вищої освіти з викладанням навчальних         
дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО), які вступили на перший курс          
для здобуття вищої освіти за відповідним освітнім рівнем створюється на          
підставі особистих заяв та укладених договорів.  

2.6. Організація освітнього процесу в академічних групах, у яких         
здобувачі вищої освіти навчаються іноземними мовами (мовами ІСАО),        
здійснюється відповідно до навчального та робочого навчального планів зі         
спеціальності (освітньо-професійної програми). 

2.7. Робочі навчальні програми навчальних дисциплін за якими        
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти іноземними мовами (мовами        
ІСАО), готуються НПП кафедри шляхом їх перекладу з української мови та           
затверджуються в установленому порядку. 

2.8. Теоретичне та практичне навчання, виконання та захист контрольних         
робіт, розрахунково-графічних робіт, курсових робіт (проектів), проходження       
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поточної та підсумкової атестації, захист дипломних робіт (проектів) для         
здобувачів вищої освіти відбувається мовою їх навчання.  

2.9. Атестація здобувачів вищої освіти, які навчаються іноземними        
мовами (мовами ІСАО) проводиться екзаменаційними комісіями (далі – ЕК)  
після успішного завершення теоретичного та практичного навчання       
відповідного ступеня вищої освіти. 

2.10. До складу ЕК мають входити голова та члени комісії, які вільно            
володіють іноземною мовою, якою навчався здобувач вищої освіти. 

2.11. Здобувачі вищої освіти, які навчалися іноземними мовами (мовами         
ІСАО), після успішного виконання відповідної освітньо-професійної програми       
зі спеціальності та проходження підсумкової атестації відповідного ступеня        
вищої освіти отримують Сертифікат. 
Зразок Сертифікату наведений у Додатку 1. Текст Сертифікату виконується         
українською та відповідною іноземною мовою.  

2.12. Рішення про видачу Сертифікату здобувачу вищої освіти приймає         
ЕК за результатами успішного проходження підсумкової атестації у формі         
складання екзамену та/або результатів захисту дипломної роботи (проекту), які         
завершили навчання за освітніми ступенями бакалавра та магістра. 

2.13. Сертифікат здобувачу вищої освіти видається разом з документом         
про вищу освіту після завершення навчання відповідного ступеня вищої освіти. 

2.14. До викладання навчальних дисциплін іноземною мовою       
допускаються НПП,  які мають: 

- міжнародний сертифікат ІСАО з датою видачі не більше 3- х років на             
момент їх пред’явлення (є обов’язковим для викладачів, які викладають на всіх           
авіаційних спеціальностях); 

- діючий Сертифікат НАУ з датою видачі не більше 2- х років на момент              
пред’явлення. Зразки Сертифікатів НАУ наведені в  Додатках 2,3. 

2.15. До викладання навчальних дисциплін іноземними мовами може бути         
допущений НПП, що має Сертифікат рівня не нижче В2 визнаний МОН           
України. 

2.16. До викладання навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами        
ІСАО) можуть бути допущені НПП, які проходять підготовку на курсах          
іноземної мови професійного спрямування для викладачів, організованих на        
базі Центру мовної сертифікації та англомовної освіти (далі – курси). В такому            
разі викладання дозволяється на термін навчання на курсах та отримання          
Сертифікату НАУ.  

2.17. Навчальне навантаження осіб з числа НПП, яким планується         
викладання навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО),       
погоджується ІНТЛ до початку навчального року. 
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2.18. Відповідальні особи, які залучаються до координаційної діяльності        

щодо організації освітнього процесу з викладанням навчальних дисциплін        
іноземними мовами (мовами ІСАО) повинні вільно володіти іноземною мовою         
та мати досвід в освітній діяльності.  

2.19. Відповідальні особи здійснюють свою координаційну діяльність       
відповідно до планів, доручень та завдань Центру мовної сертифікації та          
англомовної освіти ІНТЛ.  

2.20. Відповідальні особи, зокрема: 
а) беруть участь в профорієнтаційній роботі з абітурієнтами в рамках          

діяльності приймальної комісії щодо їх вступу до академічних груп з          
викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО); 

б)  узагальнюють та вчасно надають інформацію щодо: 
- переліку спеціальностей (освітньо-професійних програм) за якими       

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти з викладанням навчальних        
дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО); 

- кількості здобувачів вищої освіти, які навчаються в академічних групах          
з викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО); 

- навчального навантаження  НПП кафедр, задіяних в освітньому процесі         
з викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО); 

- наявності діючих сертифікатів НПП, задіяних в освітньому процесі з          
викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО); 

в) проводять роботу з кураторами академічних груп щодо своєчасної         
сплати за навчання здобувачів вищої освіти, які навчаються в академічних          
групах з викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами        
ІСАО); 

г) подають списки здобувачів вищої освіти (двічі на рік) і необхідну           
документацію для виготовлення  сертифікатів після успішного проходження       
ними підсумкової  атестації відповідного ступеня; 

д) рецензують  навчальні програми та робочі навчальні програми з         
навчальних дисциплін, що викладаються іноземними мовами (мовами ІСАО); 

є) приймають участь у роботі наукових методично-редакційних рад        
факультетів щодо редагування  видань іноземними мовами (мовами ІСАО); 

ж) перевіють забезпеченість  кафедр навчально-методичними     
матеріалами (друкованими та в електронній формі) щодо освітнього процесу з          
викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО); 

з) розробляють та узгоджують  з кафедрою іноземних мов за фахом          
ФЛСК уніфіковану  термінологію (ключові терміни) для      
навчально-методичного забезпечення з викладанням навчальних дисциплін      
іноземними мовами (мовами ІСАО). 
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2.21. Особи, які беруть участь у організації освітнього процесу з          

викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО) мають        
право на преміювання.  

 
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З 

ВИКЛАДАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ 
МОВАМИ (МОВАМИ ІСАО) 

 
3.1. Забезпечення якості освітнього процесу з викладанням навчальних        

дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО) здійснюється шляхом       
рейтингового оцінювання відкритих і (або) показових лекцій і практичних         
занять, вибіркового відвідування навчальних занять, анонімного анкетування       
здобувачів вищої освіти, підготовки рекомендацій по удосконаленню       
викладання тощо. 

3.2. Рейтингове оцінювання якості проведення занять з викладанням        
навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО) НПП здійснюється        
комісією у складі представників від кафедри іноземних мов за фахом, кафедри           
де працює НПП та відповідальної особи, з числа НПП, залученої до           
координаційної діяльності.  

3.3. Рейтингове оцінювання якості проведення занять з викладанням        
навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами ІСАО) НПП здійснюється        
за 100-бальною шкалою відповідно до переліку спеціально розроблених        
критеріїв.  

3.4. Критерії оцінювання заняття: 
3.4.1. Рівень володіння іноземною мовою за фахом  передбачає: 
- достатній словниковий запас для спонтанного висловлювання думок без 

помітних зусиль  та пауз для пошуку потрібних слів; 
- знання термінології з  фаху, достатнє для точного формування  наукових 

визначень  і технічних описів; 
- застосування  граматично правильно побудованих речень  (простих, 

складних, питальних, спонукальних тощо); 
- знання словотворчих морфем та моделей, особливо в частині         

термінотворення основних  граматичних явищ, співвідношення їх форм зі        
значенням; 

- правильну вимову  іноземних слів, словосполучень, речень, правильну         
інтонацію, а також  емоційність мовлення, яка дозволяє контролювати увагу         
аудиторії; 

- швидкість, вільність мовлення, від якої залежить розуміння або         
недостатнє розуміння  висловлювань; 
- розуміння на слух монологічного та діалогічного мовлення. 
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3.4.2. Рівень організації навчального заняття (лекції, практичного заняття,        

лабораторного заняття) передбачає: 
- інформативність презентованого матеріалу, вміння подавати матеріал       

зрозуміло; 
- використання ефективних логічних структур, що допомагають       

студентам  привернути увагу  та запам’ятати  важливі моменти; 
- вміння висловлювати свою думку з питань, що обговорюються, а також           

коментувати  переваги  та недоліки інших точок зору, опцій; 
- вміння поєднувати  іноземну та українську  мови під час викладання          

матеріалу дисципліни; 
- знання та застосування  лексики аудиторного вжитку (фраз і виразів, і           

що забезпечують  організацію, контроль та спілкування з аудиторією); 
- наявність конструктивного контакту з аудиторією, здатність       

контролювати увагу та підтримувати інтерес студентів, а також вміння залучати          
їх до дискусії. 

3.4.3. Методичне забезпечення заняття передбачає: 
- наявність затвердженої робочої навчальної програми з дисципліни        

іноземною мовою, методичних матеріалів, додаткового дидактичного      
матеріалу; 

- наявність конспекту лекції іноземною мовою, плану практичного        
заняття з теми; 

- використання новітніх методичних, технічних та інших технік навчання; 
- наявність додаткового дидактичного матеріалу (роздаткового матеріалу,       

наочних та технічних засобів навчання); 
- мовний супровід наочних навчальних матеріалів (малюнків, графіків,        

схем, формул, записів на дошці).  
3.4.4. Контакт з аудиторією, зворотний зв'язок передбачає: 
-  здатність викликати  та підтримувати зацікавленість аудиторії; 
- вміння ставити навідні запитання, запитання, що спонукають до         

дискусії; 
- врахування особливостей навчання здобувачів вищої освіти іноземців з         

числа іноземців; 
- урахування на занятті рівня володіння здобувачами вищої освіти         
іноземною мовою. 
3.5. Рейтингове оцінювання НПП розраховується як середнє арифметичне        

із суми отриманих балів відповідно до кожного критерію оцінювання заняття. 
3.6. Результати рейтингового оцінювання доводяться до відома керівника        

підрозділу та Центру мовної сертифікації та англомовної освіти ІНТЛ (Додаток          
4). 
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3.7. У разі отримання  НПП рейтингової оцінки заняття нижче 75 балів,           

йому/їй рекомендується пройти курси, які організовані на базі Центру мовної          
сертифікації та англомовної освіти. 

 
3.8. Вибіркове відвідування занять та анонімне анкетування здобувачів        

вищої освіти з викладанням навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами         
ІСАО) проводиться Центром мовної сертифікації та англомовної освіти        
спільно з відповідальними особами з числа НПП.  

3.9. Контроль забезпечення якості викладання навчальних дисциплін       
іноземними мовами (мовами ІСАО) здійснює Центр мовної сертифікації та         
англомовної освіти ІНТЛ. 

 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ      
НПП ЗАЛУЧЕНИХ ДО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН      
ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ (МОВАМИ ІКАО) 

 
 
4.1. Підготовка НПП до викладання навчальних дисциплін  іноземними        

мовами (мовами ІСАО) на рівні, що відповідає наведеним вище критеріям          
здійснюється на постійно діючих курсах, які організовано на базі Центру          
мовної сертифікації та англомовної освіти ІНТЛ. 

4.2. Зарахування слухачів на курси здійснюється наказом ректора НАУ за          
результатами попереднього тестування на підставі заяви викладача, за        
поданням завідуючого відповідної кафедри та за згодою директора ІНТЛ.  

4.3. До навчання на курсах допускаються особи, які  внесли плату за           
навчання. 

4.4. Навчання на курсах та складання випускного екзамену відбуваються         
 у відповідності до робочої навчальної програми, затвердженої проректором з         
навчальної роботи. Рівень підготовки визначається за підсумковою оцінкою та         
підтверджується Сертифікатом  затвердженого зразку, який видається ІНТЛ       
(далі - Сертифікат НАУ). 

4.5. До викладання на курсах залучаються науково-педагогічні       
працівники кафедри іноземних мов за фахом на умовах погодинної оплати. 

4.6. Кафедра іноземних мов за фахом сприяє постійному        
вдосконаленню якості викладання та навчально-методичного забезпечення      
освітнього процесу, активізацію самостійної роботи слухачів, як ефективної        
форми закріплення необхідних умінь і навичок, розвиток їх творчих         
здібностей, проводить  начальний та підсумковий контроль знань, аналізує        
результати контролю. 
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4.7. Заняття на курсах відбуваються в другій половині дня з          

рекомендованою періодичністю 2 рази на тиждень по 4 години з          
15-хвилинною перервою після перших 2-х годин. 

4.8. Слухачі, які не з’явились на випускний екзамен, або за          
підсумковою оцінкою випускного екзамену не отримали Сертифікат НАУ        
отримують довідку про навчання на курсах. 

4.9. НПП, які викладають навчальні дисципліни іноземними мовами        
(мовами ІСАО), або мають бажання викладати мають право скласти екзамен          
та отримати Сертифікат НАУ без проходження навчання на курсах. Допуск          
до екзамену здійснюється наказом ректора НАУ за результатами        
попереднього тестування на підставі заяви викладача, за поданням        
завідуючого відповідної кафедри та за згодою директора ІНТЛ після         
внесення ними необхідної плати. 
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ДОДАТОК 1  

Зразок Сертифікату випускника НАУ 
 

Сертифікат бакалавра,  Сертифікат магістра  
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                                                                                                                                 ДОДАТОК 2 
 

Зразок Сертифікату НАУ про закінчення курсів та складання екзамену 
з англійської мови за професійним спрямуванням НПП 

 

 
 

 
 
 

ДОДАТОК 3 
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Зразок Сертифікату НАУ про складання екзамену з англійської мови за 

професійним спрямуванням НПП 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

Система менеджменту якості 
ПОРЯДОК 

 організації освітнього процесу з викладанням 
навчальних дисциплін іноземними мовами (мовами 
ІСАО) в Національному авіаційному університеті 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ П 
18.02(01) 
-01-2019 

Стор. 15 з 19 

 
 
                                                                                                            ДОДАТОК 4 

 
Рейтингове оцінювання якості проведення заняття 

Вид заняття: лекція, практичне, лабораторна (підкреслити потрібне) 
  

дисципліна___________________________________________ 
  

на ______ курсі факультету _________________ група ________дата________ 
  

викладачем ________________________________________________________ 
 

(П.І.Б.) 
кафедри ___________________________________________________________ 

(назва кафедри) 
факультету ________________________________________________________ 

(назва факультету) 
Тема______________________________________________________________ 

  
Перевіряючі________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
   

Критерії оцінювання заняття 

Бали 

Макси-маль
ні 

Фактичні 

1.    Рівень володіння іноземною мовою за фахом:   

 - словниковий запас;  10  

 - володіння термінологією з  фаху; 15  

 - володіння базовими граматичними 
конструкціями; 

15  

 - якість мовного висловлювання (чіткість 
мовлення, дикція) 

10  

 - вільність,  швидкість мовлення 10  
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11.   Організація навчального заняття 

 
  

   1. Інформативність мовного висловлювання:   

 - вміння викладати матеріал доступно, зрозуміло, 
здатність дохідливо роз’яснювати  важкі місця; 

10  

 -використання лексики аудиторного вжитку 2  

  2. Методичне забезпечення заняття:   

  - наявність конспекту лекції іноземною мовою / 
плану практичного заняття з теми; 

3  

 - наявність додаткового дидактичного матеріалу     
(роздаткового матеріалу, наочних та технічних засобів      
навчання); 

5  

 - мовний супровід наочних навчальних матеріалів      
(графіків, схем, формул, записів на дошці). 

  

10  

 3. Контакт з аудиторією; зворотний зв'язок: 
 

  

 
 -здатність викликати та підтримувати     

зацікавленість аудиторії; 

5  

 - вміння ставити навідні запитання; запитання,      
що спонукають  до дискусії 

 
  

5  

 Всього балів 100  

 
• Оцінювання за 100-бальною шкалою 
 
Голова комісії ____________________ (______________ ) 
                            (підпис)                                  (П.І.Б.) 
 
Члени комісії ____________________ (______________ ) 
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                           (підпис)                                   (П.І.Б.) 
 
Ознайомлений ___________________(_______________)   
 викладач          (підпис)                                   (П.І.Б.) 
 
  
 
 
 
                                                                                                             (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
при
м. 

Куди 
передано 
(підрозді

л) 

Дата 
видачі П.І.Б. отримувача 

Підпис 
отримувач

а 
Примітки 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 (Ф 03.02 − 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 
ознайомленої 

особи 

Дата 
ознайом

лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 − 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа /сторінки (пункт) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесен

ня 
зміни 

Дата 
введен

ня 
зміни 

зміненого заміненог
о нового анульовано

го 
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(Ф 03.02 − 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 


