
 

Інформаційний пакет 

Кафедри мовної підготовки 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1.1. Назва й адреса 

Кафедра мовної підготовки (далі – кафедра) 

Адреса: Україна, 65014, м. Одеса, провулок Сабанський 4, каб. 202 

Телефон: (048) 798-50-91 

E-mail: kaf.mp@oduvs.edu.ua 

          Instagram: kafedra_movnoi_pidgotovky  

 

1.2. Навчальний календар 

Навчальний рік на кафедрі розпочинається 1 вересня і складається з 2-х 

семестрів. Графік навчального процесу є складовою навчального плану і 

затверджується ректором університету.  

1.3. Координатор ECTS від кафедри 

 Координатором ECTS є: Петлюченко Наталія Володимирівна 

 E-mail: natalja.petljutschenko@onua.edu.ua  

1.4. Загальний опис кафедри 

 Кафедра мовної підготовки була створена у 2019 році для забезпечення 

викладання іноземних мов (англійської, німецької, французької) професійного 

спрямування, української мови професійного спрямування, латинської мови, 

мови ділових паперів, української наукової мови, юридичного 

документознавства. 

Поставлена мета досягається впровадженням в освітній процес 

інноваційних технологій навчання, що ґрунтуються на сучасних наукових 

дослідженнях у сфері філології і методики вивчення мов. 

Процес викладання здійснюється на засадах компетентнісного підходу 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та рекомендацій 

науковців щодо введення якісних змін у навчальний процес за результатами 

проведених мовних тренінгів. Науково-педагогічний склад кафедри насамперед 

звертає увагу на формування україномовної та іншомовної компетенцій, зокрема 

засвоєння мовного матеріалу, розширення словникового запасу 

загальновживаної та спеціальної лексики; формування психолінгвістичної 

готовності й підвищення мотивації до навчальної та майбутньої професійної 

діяльності рідною та іноземними мовами, а також на розвиток креативності, 

критичного мислення і вміння працювати в команді для спілкування з 

представниками різних культур. 

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють свій рівень педагогічної 

майстерності, систематично проходять курси підвищення кваліфікації, беруть 

участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах, а також 

відвідують методичні семінари. 
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Із метою формування професійної іншомовної компетентності, активізації 

навчально-пізнавальної діяльності та підвищення мотивації й стійкого інтересу 

майбутніх правоохоронців до вивчення іноземної мови кафедрою проводяться 

олімпіади з іноземних мов серед курсантів та студентів. 

На кафедрі функціонують курсантсько-студентські наукові гуртки: 

«Fascinating English» (керівник Драпалюк К.І.), «Die Modernе Deutsche Sprache» 

(керівник Бочевар А.Г.)  та «Джерело» (керівник Тягнирядно Є.В.). На 

засіданнях гуртків здобувачі вищої освіти поглиблюють свої знання з іноземної 

мови, готують доповіді, тези та презентації для виступів на конференціях, 

круглих столах, інших наукових заходах, використовують наукові розвідки 

іноземними мовами в написанні курсових та дипломних робіт. 

1.5. Структура й організація діяльності кафедри 

 1.5.1. Кафедру очолює завідувач.  

 1.5.2. Науково-дослідна робота кафедри мовної підготовки університету  

здійснюється в рамках кафедральної теми наукових досліджень: «Іноземна мова 

– мова професійного та наукового спілкування». 

       Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у дослідженні  

питань науково-дослідної роботи кафедри, а також в ініціативних дослідженнях 

особистих наукових інтересів. 

      Науковий потенціал кафедр представлений науково-педагогічними 

працівниками, які мають наступні ступені: 

1 – доктор.філол.наук., професор; 

4 – кандидата наук, доценти (1 психол.н., 2 філол.н.,1 педагог.н.) 

2 – кандидата наук (1 філол.н., 1 педагог.н.) 

За звітній період 2016-2020 рр. науковцями та викладачами кафедри було 

опубліковано: 

Статей – 70 

Тез – 216 

Посібників – 14 

Монографії – 3 

 

Загальна практична інформація 

2.1. Позааудиторна робота 

На кафедрі мовної підготовки функціонує три гуртки: з англійської мови 

«Fascinating English» (керівник Драпалюк К. І.), з німецької мови «Die moderne 

deutsche Sprache» (керівник Бочевар А.Г.), з української мови «Джерело» 

(керівник Тягнирядно Є.В.). Тематикою науково-дослідної роботи гуртків є 

розробка пріоритетних напрямків наукової діяльності, затверджених наказами 

МВС України. На щомісячних зустрічах студенти та курсанти  навчаються 

граючись завдяки живим дискусіям, батлам, рольовим іграм, конкурсам, 

публічним виступам, коментарям відомих гостей, цікавим знайомствам. 

Ефективна і плідна робота наукових гуртків підтверджена студентською участю 

у різноманітних організаційних заходах. 

Виховна робота на кафедрі проводиться в тісному поєднанні з навчальною. 

На заняттях активно використовуються матеріали країнознавчого характеру, що 



знайомлять курсантів та студентів із країнами, мови яких вони вивчають. Велику 

увагу приділено соціально-психологічному клімату у групах та в взводах, при 

необхідності вживаються заходи для його нормалізації. 

На засіданнях гуртків обговорюються питання лінгвістичного та 

культурологічного характеру, що не включені до основних курсів навчальної 

дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» та «Українська мова 

професійного спрямування».  Це зокрема  теми, що не увійшли до предметної 

програми і стосуються термінологічної галузі, питання творення 

вузькопрофесійної термінології та юридичних текстів. 

Гуртківці беруть активну участь у засіданні круглого столу «Мова і 

право», яке традиційно щороку організовує кафедра, а також беруть участь у 

засіданнях круглих столів, науково-практичних конференціях інших кафедр 

університету та вишів. 

Проводяться і виховні заходи (святкові концерти до Дня української 

писемності та мови, інтелектуальні ігри-конкурси знавців української мови: 

«Мова рідна – слово рідне», мовно-літературна вікторина «З ім’ям Шевченка у 

серцях», присвячену життю та творчості Т.Г.Шевченка., які  мають не лише 

освітнє, але й морально-етичне значення, оскільки допомагають формувати 

певний культурний рівень, розвивати мовні навички, виховувати курсантів і 

студентів у національно-патріотичному дусі.  

 

 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри мовної підготовки 

факультету підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної діяльності ОДУВС,  

доктор філологічних наук, професор 

                                                                                             Наталія ПЕТЛЮЧЕНКО 

__.06.2020 


