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Co-founded by the
Tempus Programme
of the European Union
Міжнародна діяльність Київського національного
лінгвістичного університету спрямована на здійснення
заходів щодо забезпечення інтеграції КНЛУ у світовий
освітній простір. Це здійснюється через активне
міжнародне партнерство, підвищення міжнародного
авторитету диплому КНЛУ, інтернаціоналізацію
навчального процесу за рахунок впровадження програм
міжнародної академічної мобільності.

Київський національний лінгвістичний універ:
ситет у 2013 році приєднався до роботи у межах
міжнародного проекту Темпус (Project Tempus
544161:TEMPUS:1:2013:1:UK:TEMPUS:JPCR
Aston University “Developing the Teaching of European
Languages: Modernising Language Teaching through
the Development of Blended Masters Programmes”
DeTEL – Проект Темпус 544161:TEMPUS:1:2013:
1:UK:TEMPUS:JPCR Aston University “Вдоскона:
лення викладання європейських мов: модернізація
викладання через розвиток магістерських програм
на основі комбінованих технологій” DeTEL).

Країни:учасники цього проекту є: Об’єднане
Королівство Великої Британії та Північної Ілан:
дії, Федеративна Республіка Німеччина, Фран:
цузька Республіка, Україна, Республіка Узбеки:
стан та інші. У межах проекту співпрацюють євро:
пейські університети: університет Астон (офіцій:
ний сайт http://www.aston.ac.uk/), м. Бірмінгем
(Об’єднане Королівство Великої Британії та Пів:
нічної Іландії), університет Кан, Нижня Норман:
дія (офіційний сайт http://www.unicaen.fr/)
(Французька Республіка), педагогічний універси:
тет м. Фрайбурга (офіційний сайт http://www.ph:
freiburg.de/) (Федеративна Республіка Німеч:
чина). Загалом до Консорціуму входять 11 парт:
нерів з 6 країн. Серед бенефіціантів з країн:парт:
нерів є: Київський національний лінгвістичний

DeTEL

університет
(офіційний
сайт
http://
www.knlu.kiev.ua/ ), Миколаївський національний
університет імені В. О. Сухомлинського (офіцій:
ний сайт http://www.mdu.edu.ua/) (Україна),
Узбецький державний університет мов світу (офі:
ційний сайт http://www.uzswlu.uz/ ), Самарканд:
ський державний інститут іноземних мов (офіцій:
ний сайт http://www.samdchti.uz/) (Республіка
Узбекистан) та інші.
Метою та завданнями проекту є: розширення
співробітництва між країнами Європейського
Союзу, що ввійшли у проект (Об’єднаним Коро:
лівством Великої Британії та Північної Іландії,
Федеративною Республікою Німеччини, Фран:
цузькою Республікою), та країнами:партнерами
(Україною, Республікою Узбекистан та ін.) у галузі
вищої освіти через вдосконалення викладання
європейських мов на основі впровадження он:
лайн:технологій; посилення взаємозв’язку між
середньою та вищою освітою; модернізація на:
вчальних магістерських програм в аспекті Болон:
ського процесу; впровадження компетентісного
підходу та системи ECTS.
У межах проекту передбачено: розроблення та
впровадження спільної магістерської програми
для вчителів європейських мов на основі комбіно:
ваних технологій; розвиток і вдосконалення про:
фесійної компетентності викладачів і вчителів
іноземних мов; гармонізація і модернізація на:
вчальних і робочих планів підготовки учителів
загальноосвітніх навчальних закладів у сфері ви:
кладання європейських мов; розроблення нових
курсів і модулів для магістрантів і вчителів на базі
інноваційних методів навчання; відкриття цен:
трів дистанційного доступу до магістерської про:
грами та створення модулів додаткової освіти.
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Вказані вище навчальні програми та матеріали
можуть використовуватися ВНЗ, що готують фа:
хівців у галузі викладання іноземних мов, а саме:
студентів:майбутніх учителів іноземних мов, ма:
гістрантів та аспірантів. Крім того, запропоновані
програми можуть стати підґрунтям для підготовки
та перепідготовки освітян та підвищення їх квалі:
фікації: викладачів ВНЗ, вчителів інститутів після:
дипломної освіти, вчителів іноземних мов загаль:
ноосвітніх навчальних закладів та педагогічних ко:
леджів, представників місцевих та регіональних
владних структур у сфері освіти.
Головний координатор Проекту – доктор С’ю
Гартон, яка з 2001 року працює в Університеті
Астон та є координатором програм післявузівської
освіти з англійської мови, старший викладач при:
кладної лінгвістики (TESOL). Сфера її наукових
інтересів становить: прикладна лінгвістика та ме:
тодика викладання іноземних мов, підготовка ви:
кладачів іноземних мов, навчальний дискурс, фі:
лософія освіти, мовна політика та її реалізація.
Доктор С. Гартон є співредактором серії нових
книжок “Міжнародні перспективи викладання
англійської мови” видавництва “Палгрейв Мак:
міллан”, голова постійного комітету TESOL з
досліджень.
Координатор Проекту від КНЛУ – доктор фі:
лологічних наук, професор Валігура Ольга Рома1
нівна, завідувач кафедри східної філології у Ки:
ївському національному лінгвістичному універ:
ситеті, учасник міжнародного проекту державного
департаменту США і Університету Айова “Engaging
Materials for Global English”. Сфера наукових ін:
тересів: міжкультурна комунікація, теорія мовних
контактів, експериментально:фонетичні дослід:
ження мовленнєвої комунікації, мультимедійні
технології у навчанні іноземних мов.
З метою практичної реалізації результатів тео:
ретичних досліджень і практичних надбань про:
екту “Вдосконалення викладання європейських
мов: модернізація викладання через розвиток магіс:

Завідувач кафедри методики викладання іноземних мов
й інформаційно!комунікаційних технологій доктор педа!
гогічних наук, професор С. Ю. Ніколаєва проводить за!
няття з теорії наукових досліджень у галузі педагогічних
наук у групі МЛкт 57!15.

Проф. С. Ю. Ніколаєва обговорює проблему акту!
альності сучасних досліджень з методики викладання
іноземних мов зі студенткою групи МЛкт 57!15 М. Крав@
ченко.

терських програм на основі комбінованих техно:
логій” в КНЛУ відкрилася група МЛкт 57:15. Сту:

денти цієї групи навчаються за розробленим в ме:
жах проекту навчальним планом, програмами й
освітніми матеріалами.
У межах співпраці, передбаченої проектом Тем:
пус в цілому та програмою “Вдосконалення викла:
дання європейських мов: модернізація викладання
через розвиток магістерських програм на основі
комбінованих технологій” зокрема, в КНЛУ з 02
листопада по 06 листопада 2015 року відбулася
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Проф. О. Р. Валігура, проф. В. В. Черниш, ст. викл.
О. В. Кучерина знайомлять зарубіжних колег проф.
М.Морріс@Адамс, проф. М. Хутца з українськими
підручниками з англійської та німецької мов.
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серія занять співвикладання з усіх фахових дисцип:
лін. КНЛУ з радістю вітав доктора Муну Морріс:
Адамс, професора Університету Астон, м. Бірмін:
гем (Об’єднане Королівство Великої Британії та
Північної Іландії) та доктора Матіаса Хутца, про:
фесора Педагогічного інституту м.Фрайбург (Феде:
ративна Республіка Німеччина).
У межах проекту з метою апробування навчаль:
них модулів, розроблених учасниками проекту,
проводяться спільні заняття закордонних профе:
сорів та викладачів університету.
Так, професор М. Морріс:Адамс та старший
Проф. М. Морріс@Адамс (Велика Британія), ст. викла@
викладач кафедри фонетики і практики англій:
дач О. В. Кучерина (КНЛУ, Україна)
ської мови КНЛУ О. В. Кучерина провели спільні
заняття з фахової дисципліни «Культура усного і
писемного мовлення англійської
мови». На заняттях обговорювалися
професійно орієнтовані теми, що
стосувалися проблем підготовки
майбутніх педагогів, вчителів і ви:
кладачів іноземних мов, їх фахових
характеристик, новітніх підходів до
викладання іноземних мов тощо.
Професор М. Хутц провів лекцій:
ні і практичні заняття з міжкуль:
турної комунікації. На заняттях в
інтерактивній формі викладалися та
обговорювалися основні питання,
що стосуються проблем міжкуль:
турної комунікації в цілому та їх
урахування у процесі вивчення та
викладання іноземних мов зокрема.
Проф. М. Хутц (Німеччина)
Студенти аналізували сучасні за:
та студенти групи МЛкт 57!15 (КНЛУ, Україна)
рубіжні навчально:методичні ком:
плекси стосовно рівня та якості їх міжкультурного
аспекту. На заняттях постійно проводилася порів:
няльна типологія культур країн Європи, зокрема
британської, німецької, угорської, та української.
У межах проекту передбачалося обговорення
розроблених матеріалів зарубіжних колег із викла:
дачами КНЛУ. Крім того, зарубіжні фахівці озна:
йомилися із українськими навчально:методич:
ними комплексами з англійської та німецької мови
для загальноосвітніх навчальних закладів.

Зліва направо: проф. М. Хутц (Німеччина), проф.
М. Морріс@Адамс (Велика Британія), проф. О. Р. Валі@
гура, проф. В. В. Черниш, проф. І. І. Сєрякова,
проф. О. В. Матвієнко, ст. викладач О. В. Кучерина
(КНЛУ, Україна)

У наступних номерах журналу «Іноземні мови» пла%
нується опублікування слайдів мультимедійних презен%
тацій з проблем міжкультурної комунікації доктора
Матіаса Хутца, професора Педагогічного інституту
м.Фрайбург (Федеративна Республіка Німеччина).
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