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РІШЕННЯ
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

з питання: «Про розвиток англомовних освітньо-професійних 
та освітньо-наукових програм» 

від ЗО вересня 2019 р., протокол №9

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 
А.В. Пантелеймонова щодо наявності та розвитку англомовних освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм в університеті, вчена рада відзначає наступне.

Питанню вивчення англійської мови присвячені проекти Стратегії розвитку 
університету 2.10 «Англійська мова в освітньому процесі» та 2.14 «Акредитація освітніх 
програм».

Вивчення іноземної мови відбувається на всіх факультетах університету (бакалавріат 
і магістратура) обсягом від 90 до 450 годин на рік, а також на рівні РШ  (доктор філософії).

Серед англомовних освітніх програм наявні «Визіпезз-тапа^етепі» (економічний 
факультет), «Визіпезз абтіпізігаііоп» (Каразінська школа бізнесу), «Риге таЙіетаїісз» 
(факультет математики і інформатики), «Медісіпе» (медичний факультет), «Іпіегпаііопаї 
1а\у» (юридичний факультет). Низка міжфакультетських дисциплін викладаються 
англійською мовою (Визіпезз сгеаііоп, Ьо§іс, Іпігосіисііоп іо іЬе Ьа\у апсі Ргасіісе о і' іЬе 
Еигореап Соигі оШ итап  Кі§Ьіз, Оетосгасу: їгот ТЬеогу іо Ргасіісе).

Вчена рада ухвалила:

1. Факультетам, які готують іноземних студентів, розробити план заходів для 
переходу на викладання українською або англійською мовами.

Відповідальні: декани факультетів.

Термін виконання: до 28 жовтня 2019 р.

2. Кожному факультету розробити програму розповсюдження викладання 
англійською мовою освітніх програм та окремих курсів.

Відповідальні: декани факультетів 

Термін виконання: до 28 жовтня 2019 р.



3. Розширити перелік міжфакультетських дисциплін, які викладаються англійською 
мовою.

Відповідальні: декани факультетів.

Термін виконання: 15 травня 2020 р.

4. У рамках розвитку англомовних освітньо-професійних та освітньо-наукових 
програм взяти участь у реалізації проекту МиШЕсІ у світлі програми ЕКА8МІІ8+ сумісно 
з українськими та європейськими університетами.

Відповідальні: декани факультетів, О.В. Хижняк.

Термін виконання: 15 грудня 2019 р.

5. Покращити умови викладання дисциплін англійською мовою за рахунок 
покращення матеріально-технічної бази факультетів (інтерактивні дошки, проектори та 
інші технічні засоби навчання).

Відповідальні: декани факультетів, А.М. Удод, В.С. Пахаренко.

Термін виконання: 15 травня 2020 р.

6. Організувати активну медіа-кампанію із залучення слухачів на курси підготовки з 
англійської мови для отримання сертифікату рівня В2 у Міжнародному центрі мовної 
сертифікації та Лінгвістичному центрі університету.

Відповідальні: В.Г. Пасинок, М.А. Фоломєєв.

Термін виконання: 15 грудня 2019 р.


