
1 

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні Вченої ради, 

протокол № 7 

від "25" квітня 2016 р. 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Львівського торговельно- 

економічного університету    

_______________П.О. Куцик 

“___” _____________2020 р. 

 

 

уведено в дію наказом ректора  

№ 131/01 від 18 червня 2020 р. 

 

Розглянуто та схвалено 

зміни та доповнення  

на засіданні Вченої ради, 

протокол № 5 

від "27" грудня 2018 р. 

Розглянуто та схвалено 

зміни та доповнення  

на засіданні Вченої ради, 

протокол № 10 

від "17" червня 2020 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ 

У ЛЬВІВСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНО- 

ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ  -  2020 



2 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту»  

№ 1556-VII, прийнятого Верховною Радою України 1 липня 2014 року,  

роз’яснень МОН України щодо деяких питань практичної реалізації положень 

Закону України «Про вищу освіту», перехідних положень Закону та Статуту 

Львівського торговельно-економічного університету (ЛТЕУ). 

1.2. Положення  запроваджує нові підходи до організації навчального процесу в 

Університеті, зокрема: факультеті міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій (МЕВтаІТ), юридичному факультеті (ЮФ), факультеті 

товарознавства, управління та сфери обслуговування (ТУСО) та інституті 

економіки та фінансів (ІЕтаФ) на основі окремих пунктів Статті 48 (Розділ ІХ) 

Закону України «Про вищу освіту», а саме: “… з метою створення умов для 

міжнародної академічної мобільності вищий навчальний заклад  (Університет) 

має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін 

англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання 

здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою; … перелік 

іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, 

визначається вищим навчальним закладом (Університетом) …”. 

1.3. Положення укладено з метою вдосконалення чинної в Університеті системи 

організації навчального процесу та адаптації її до загальноєвропейських вимог 

задля досягнення загальнорекомендованих кваліфікаційних рівнів, які 

забезпечують спілкування та ефективність дій майбутніх фахівців у межах 

європейського простору.  

1.4. Положення розкриває основні принципи організації процесу викладання 

окремих дисциплін іноземною мовою (англійською), змістовий компонент 

викладання, а також вимоги до здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 

працівників Університету, задіяних в організації зазначеного вище навчального 

процесу.  
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1.5. Рекомендована цільова аудиторія для реалізації положення “Про організацію 

викладання навчальних дисциплін іноземними мовами“ – здобувачі вищої освіти 

другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів денної (та 

заочної) форм навчання. 

 

2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ 

2.1. Організація процесу викладання навчальних дисциплін іноземними мовами у 

Львівському торговельно-економічному університеті базується на таких 

принципах:  

- принцип практичної спрямованості та оптимальної достатності, який 

полягає у відповідності змісту та обсягу навчального матеріалу практичним 

потребам професійної діяльності;  

- принцип науковості, який полягає в організації вивчення іноземних мов на 

засадах використання досягнень сучасної науки, передових інформаційних 

технологій, якісного науково-методичного забезпечення та науково 

обґрунтованих методик і технологій навчання іноземної мови;  

- принцип системності, який полягає у організації процесу вивчення 

іноземних мов на основі єдиної нормативної бази, чітко визначених 

кількісних та якісних потреб, координації заходів, структуризації мовних 

курсів за рівнями підготовки та спеціалізацією, стандартизації змісту 

навчання і контролю ефективності підготовки; 

-  принцип послідовності, який полягає у тому, що кожен наступний ступінь 

навчання іноземної мови базується на досягненні цільового рівня 

попереднього ступеня; 

-  принцип автономності, який полягає у тому, що необхідним елементом 

мовної підготовки на всіх її етапах вважається систематична 

цілеспрямована самостійна робота для підтримання раніше досягнутого 

мовного рівня та досягнення вищих рівнів; 
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- принцип “міжпредметної координації”, який передбачає співпрацю 

викладачів кафедри іноземних мов з викладачами фахових дисциплін та 

розглядається у двох площинах: 1) як необхідність оволодіння філологами, 

викладачами іноземної мови, спеціальною професійною лексикою для 

навчання студентів нефілологічних спеціальностей та науково-педагогічних 

працівників Університету та 2) як використання фахових знань, набутих 

здобувачами та/або науково-педагогічних працівників, у вивченні іноземної 

мови відповідного фаху.  

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ 

3.1. В основу організації процесу викладання навчальних дисциплін іноземними 

мовами (англійською) покладено рекомендації Ради Європи, за якими як 

навчання, так і викладання іноземними мовами має базуватись на спільних для 

всіх країн Європи цілях, змісті і методах, метою яких є досягнення 

загальнорекомендованих кваліфікаційних рівнів, які забезпечують спілкування та 

ефективність дій у межах європейського простору.  

3.2. Організація процесу викладання навчальних дисциплін іноземними мовами 

(англійською) у Львівському торговельно-економічному університеті 

здійснюється у відповідності до освітніх програм підготовки фахівців за 

спеціальностями (ОПП/ОНП) і повинні відповідати стандартам вищої освіти.  

Систему стандартів вищої освіти складають: державні стандарти вищої освіти, 

галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних 

закладів. Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та 

професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних 

закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.  

3.3. У процесі організації викладання навчальних дисциплін іноземними мовами:  
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- здійснюється перспективне та поточне планування заходів з урахуванням 

потреб їх фінансового, ресурсного, кадрового та організаційного 

забезпечення;  

- проводяться заходи щодо організації та навчально-методичного 

забезпечення мовних курсів (для здобувачів та науково-педагогічних 

працівників Університету), добір підручників та створення робочих програм 

з урахуванням структури підручника та кваліфікаційних рівнів володіння 

мовами;  

- проводяться необхідні заходи щодо підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Університету з урахуванням сучасних методик 

викладання, а саме: організовуються курси з вивчення іноземних мов 

(англійської, німецької, французької тощо) на базі Центру сучасних 

європейських мов; проводиться попереднє мовне тестування науково-

педагогічних працівників за рівнями володіння іноземними мовами; 

проводяться вихідні кваліфікаційні іспити на визначення рівня володіння 

іноземними мовами науково-педагогічних працівників Університету; 

- проводяться необхідні заходи щодо підвищення рівня володіння іноземними 

мовами здобувачів Університету з урахуванням сучасних методик 

викладання, а саме: організовуються курси з вивчення іноземних мов 

(англійської, німецької, французької тощо) на базі  Центру сучасних 

європейських мов Університету; проводиться попереднє мовне тестування 

та розподіл здобувачів вищої освіти Університету за рівнями володіння 

іноземними мовами; проводяться вихідні кваліфікаційні іспити на 

визначення рівня володіння іноземними мовами здобувачами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; 

- організовується співпраця кафедри іноземних мов та інших структурних 

підрозділів Університету, які задіяні у процесі реалізації положення “Про 

організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами“ з 
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метою ефективної та дієвої організації навчального процесу  

(див. п.7 Взаємовідносини (службові зв’язки). 

- здійснюється контроль ефективності зазначених вище заходів.  

 

4. ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ   

4.1. Змістовий компонент – це науково обґрунтований методичний та 

дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і 

кваліфікації згідно з передбаченими програмними результатами навчання. 

Змістовий компонент у Львівському торговельно-економічному університеті 

визначається освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами 

підготовки здобувачів, структурно-логічною схемою підготовки, програмами 

навчальних дисциплін, іншими нормативними документами, а також навчальною 

і навчально-методичною літературою. 

4.2.  Науково-педагогічним працівникам Університету, які будуть задіяні в 

організації процесу викладання окремих дисциплін іноземними мовами 

(англійською) необхідно підтвердити свої знання з іноземної мови згідно 

кваліфікаційного рівня (див. п. 5 Вимоги до науково-педагогічних працівників). 

4.3. Кафедра іноземних мов у співпраці з Центром сучасних європейських мов 

Університету готує науково-педагогічних працівників профільних кафедр до 

викладання фахових дисциплін іноземною мовою (англійською) та розробляє 

методичний та дидактичний навчальний матеріал з іноземної мови (англійської). 

 

5. ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

5.1. З  метою   покращення   ефективності  процесу організації викладання 

навчальних дисциплін іноземними мовами та підвищення рівня мовної 

компетентності науково-педагогічних працівників профільних кафедр 

Університету, до обов’язкової академічної кваліфікації додаються такі вимоги: 
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- знання іноземної мови не нижче рівня В2 (рівень незалежного користувача; 

детальніше див. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: рівні 

володіння іноземною мовою), підтверджене сертифікатом; 

-  наявність публікації іноземною мовою у виданнях, що індексуються у 

провідних міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science тощо; 

- міжнародний професійний та мовний досвід (стажування в країні, що 

входить в Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

або Європейський Союз); 

- участь у роботі не менше однієї міжнародної наукової конференції 

(конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної в країні, що входить в 

Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) або 

Європейського Союзу. 

5.2. Інші вимоги до науково-педагогічних працівників профільних кафедр 

залучених до викладання навчальних дисциплін іноземними мовами 

(англійською) встановлюється відповідними інструкціями. 

 

6. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО)  ТА 

ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 6.1. Для вивчення курсу вибіркових профільних дисциплін іноземною мовою 

(англійською), здобувачам другого (магістерського) та третього (освітньо-

наукового) рівнів вищої освіти Львівського торговельно-економічного 

університету, додатково до основних вимог щодо рівня освіти, необхідно: 

- надати сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови на рівні B2 або 

В1 (IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL Еxaminations тощо); 

- скласти тест на визначення відповідного рівня володіння іноземною мовою 

(для студентів, які не мають підтверджувальних сертифікатів).  
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7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  

7.1. При реалізації положення “Про організацію викладання навчальних 

дисциплін іноземними мовами“ кафедра іноземних мов співпрацює з такими 

структурними підрозділами Університету: 

- інститутом економіки та фінансів; 

- факультетом міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій;              

- факультетом товарознавства, управління та сфери обслуговування;            

- юридичним факультетом;    

- центром сучасних європейських мов; 

- центром міжнародної освіти і співпраці.                   

 

8. ВЗАЄМОДІЯ З КЕРІВНИЦТВОМ УНІВЕРСИТЕТУ 

8.1. Керівництво Львівського торговельно-економічного університету, в особі 

ректора Університету, разом з керівниками структурних підрозділів, які задіяні у 

процесі реалізації цього Положення визначають вимоги до кваліфікації та 

професійного досвіду науково-педагогічних працівників Університету, залучених 

до організації викладання навчальних дисциплін іноземними мовами.  

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

9.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання Положення несе завідувач 

кафедри іноземних мов разом з керівниками структурних підрозділів, які задіяні у 

процесі реалізації цього Положення (див. п.7 Взаємовідносини). 

9.2. Завідувач кафедри іноземних мов разом з керівниками структурних 

підрозділів, які задіяні у процесі реалізації цього Положення несуть особисту 

відповідальність за: 

- своєчасне і якісне виконання усіх пунктів Положення; 

- представлення достовірної інформації про реалізацію Положення. 
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9.3. Відповідальність науково-педагогічних працівників Університету, залучених 

до організації викладання навчальних дисциплін іноземними мовами 

встановлюється відповідними інструкціями. 

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. До цього Положення можуть вноситися доповнення та зміни, що 

затверджуються наказом (розпорядженням) ректора Університету. 

 


