


ЗМІСТ 

1. Загальні положення ........................................................................................................................ 4 

2. Порядок організації викладання навчальних дисціплін іноземними мовами. ......................... 4 

3. Прикінцеві положення ................................................................................................................... 5 

Додатки ............................................................................................................................................... 6 

 



Обговорено та схвалено на засіданні методичної ради НУК (протокол № 2 від 

28.02.2020 року) Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними 

мовами в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. 

 

Укладачі: А.В. Лабарткава; В.В. Савочкіна; В.В. Івата. 

 

Введено в дію з 05.03.2020 р. 

 

Миколаїв: Навчальний відділ НУК, 2020 р. 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення «Про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами 

в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова» (далі Положення, 

далі – Університет) регламентує порядок організації викладання іноземними мовами 

навчальних дисциплін (крім іноземних мов) студентам, які здобувають вищу освіту на 

бакалаврському, магістерському та освітньо-науковому рівнях в Університеті.  

1.2. Положення розроблено відповідно до таких законодавчих і нормативних документів: 

Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту"; Положення про організацію 

освітнього процесу у НУК. 

1.3. Викладання навчальних дисциплін іноземними мовами оформляється наказом по 

Університету. 

1.4. Формування академічних груп для вивчення навчальних дисциплін іноземною 

мовою здійснюється згідно із записом студентів. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦІПЛІН 

ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ. 

2.1. Викладання навчальних дисциплін іноземними мовами здійснюють викладачі 

кафедр Університету, за якими закріплені відповідні навчальні дисципліни та котрі можуть 

викладати такі навчальні дисципліни іноземними мовами. 

2.2. Для викладання навчальних дисциплін іноземними мовами можуть бути залучені 

викладачі інших вищих навчальних закладів, установ, організацій, зокрема закордонних. 

2.3. Роботу з організації викладання навчальних дисциплін іноземними мовами (за умови 

наявності викладачів, які володіють іноземними мовами), проводять в навчальному році, який 

передує року вивчення відповідних навчальних дисциплін. 

2.4. Організація викладання навчальних дисциплін іноземними мовами здійснюється 

кафедрами і передбачає: 

 визначення викладачів кафедри, які володіють іноземними мовами на рівні, 

достатньому для викладання, та переліку навчальних дисциплін, які вони можуть 

викладати іноземними мовами; 

 надання студентам інформації про можливість вивчення окремих навчальних 

дисциплін іноземними мовами; 

 формування груп студентів, для яких навчальні дисципліни викладатимуть 

іноземними мовами. Студенти, які бажають вивчати такі навчальні дисципліни 

повинні написати заяву(Додаток 1); 

 підготовка завідувачем кафедри подання на ім’я проректора з науково-педагогічної 

роботи про дозвіл викладання навчальних дисциплін іноземними мовами (Додаток 

2); 

 надання в деканат інформації про навчальні дисципліни та студентів, які бажають їх 

вивчати іноземною мовою, для формування груп з вивчення дисциплін іноземною 

мовою; 

2.5. Контрольні заходи з навчальних дисциплін, викладання яких здійснюється 

іноземними мовами, також проводять іноземними мовами. Якщо студент, який вивчав 

навчальну дисципліну іноземною мовою, складає залік або екзамен з такої дисципліни перед 

комісією, то такий контрольний захід проводять українською мовою.  



2.6. Документальне оформлення результатів підсумкового контролю з навчальних 

дисциплін, які викладаються іноземними мовами, проводиться українською мовою. 

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1 Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами 

в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова розглядає та 

затверджує Вчена рада Університету.  

3.2. Зміни та доповнення Положення про організацію викладання навчальних 

дисциплін іноземними мовами в Національному університеті кораблебудування імені 

адмірала Макарова вносяться у порядку, передбаченому п. 3.1 цього Положення. 

  



ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

Завідувачу кафедри _________________  

 (назва кафедри) 

 __________________________________  

 

Студента групи _____________________  

 __________________________________  

 

 

 

Заява 

 

Прошу дозволити мені вивчати дисципліну  _____________________________________  

 (назва дисципліни) 

 ____________________________ . 
(назва мови) 

 

 

 

Дата___________ Підпис_________________ 

  



Додаток 2 

 

Проректору з НПР __________________  

   

 

Завідувача кафедри _________________  

 __________________________________  

 

 

 

Подання 

Прошу дозволити викладати зазначені дисципліни іноземними мовами. 

Назва дисципліни Мова викладання Посада, прізвище й 

ініціали викладача 

Навчальний рік, 

семестр 

    

    

 

 

За вказаними навчальними дисциплінами розроблені комплекси методичного 

забезпечення відповідними іноземними мовами. 

 
 

 

Дата___________ Підпис_________________ 

  



АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 

 

П.І.Б. Посада 
Дата 

ознайомлення 

Підпис 

особи 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  



АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

 

Номер  

змін 
Дата 

Сторінки зі 

змінами  

Перелік  

змінених пунктів 

    

 

  



АРКУШ ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ  ПЕРЕВІРОК 

 

No 

п/п 
Дата 

П.І.Б. й посада особи, що 

виконували періодичну 

Перевірку 

Зміні 

підлягають 

Підпис 

Що перевіряє 

     

 

 

 

 


