
Дата Час 

проведення 

Зміст заходу Відповідальні Цільова 

аудиторія/ 

Освітня програма 

Формування 

компетентностей 

08.09 10.00-17.00 Виїзні проекти Центру: 
Участь у Тижнях 

посольства Німеччини в 

Україні 

ст. викл.  

Тітаренко М.В. 

Бакалаври 2 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

мовна, мовленнєва, 

лінгвокраїнознавча 

компетентності 

10.09  13.40-15.00 Організаційне засідання 

англомовного гуртка 

Editing in Mass Media 

доц. Гайдаш А.В. Бакалаври 3 курсу 

ОП Мова і 

література 

(англійська) 

філологічна, науково-

дослідна 

компетентність 

11.09 13.40-15.00 Розпочато роботу 

театрально-музичного 

гуртка для студентів 2 

курсу (німецька мова як 

друга іноземна) 

ст.викл.  

В.Д. Порошина 

Бакалаври 2 курсу  

ОП Мова і 

література 

(англійська) 

Робота театрально-

музичого гуртка 

сприяє розвитку усній 

мовленнєвої та 

лінгвокраїнознавчій 

компетентностей 

студентів, що 

вивчають німецьку 

мову як другу 

іноземну. 

 

12.09 16.50-18.10 Розпочато роботу 

наукового гуртка з 

німецької мови для 

бакалаврів та магістрів 

німецької філології 

доц.Шапочкіна О.В. Бакалаври 4 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька), 

магістри 1 курсу 

ОП Мова і 

Діяльність наукового 

гуртка з німецької 

мови покликана 

розвивати наукові та 

дослідницькі 

компетентності 



література 

(німецька) 

бакалаврів та 

магістрів німецької 

філології, які пишуть 

наукові 

кваліфікаційні 

проекти 

 

15.09.2019 11.00-17.00 Виїзні проєкти Центру: 
 

Європейський День мов 

за підтримки Гете-

Інститут в Україні 

(участь студентів 1 р.н. 

німецької філології у 

майстер-класах, квестах) 

викл. Городілова 

Т.М. 

ст.викл. 

Кадубовська С.С. 

Бакалаври 1 курсу  

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

усна, мовленнєва, 

2роф.2країнознавча, 

перекладацька 

компетентності 

16.09.2019 13.40-15.00 

 

Настановча конференція 

з виробничої практики  
 

проф. Сажко Л.А 

 

для студентів 3 

курсу (гр. ФНб- 1-

17) 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

психолого-

педагогічна 

компетентність: 

володіння 

знаннями щодо 

закономірностей 

розвитку людини, 

формування 

психічних процесів 

пам’яті, мислення, 

уяви, 

почуттів і психічних 

якостей особистості 



20.09.2019 10.00-11.20 Зустріч студентів  

німецької філології з 

представниками Центру 

кар’єри у Німеччині 

«Юнікс» 

викл.Городілова 

Т.М. 

ст.викл.Кадубовська 

С.С. 

Бакалаври 1 і 2 

курсів 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

здатність до 

критичного мислення 

й 

ціннісносвітоглядної 

реалізації особистості 

23.09.19 13.40-15.00 

 
Круглий стіл з методики 
для студентів  3 курсу 

«Особливості навчання 

німецької мови учнів 

молодшої та основної 

школи»  

 

проф. Сажко Л.А 

 

Бакалаври 3 курсу 

ФНб- 1-17 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

 

методична 

компетентність: 

володіння 

лінгводидактичними 

уміннями, 

необхідними для 

ефективної роботи в 

освітніх закладах 

23.09.19 15.20-16.40 

 

Круглий стіл з методики 

для студентів  2 курсу 

«Робота з науковою 

літературою. Правила  

оформлення наукових 

джерел »  

 

проф. Сажко Л.А 

 

Бакалаври 2 курсу 

ФНб- 1-18 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

  

методична 

компетентність: 

володіння 

лінгводидактичними 

уміннями, 

необхідними для 

ефективної роботи в 

освітніх закладах 

27.09.2019 15.00-17.00 Виїзні проєкти Центру: 
Екскурсія до бібліотеки 

Гете  

 

викл.Городілова 

Т.М. 

ст.викл. Зайченко 

О.В. 

Бакалаври 1 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

  

літературознавча 

компетентність 

08.10.2019 15.00-17.00 Виїзні проєкти Центру: ст.викл.Ільчук О.А.  підвищення 



 

Участь у семінарі в Гете-

інституті на тему 

«Підготовка вправ для 

іспиту B2 за мотивами 

підручника Sicher Aktuell 

з використанням 

цифрових інструментів» 

ст.викл. Зайченко 

О.В. 

професійної 

компетентності 

08.10.2019 16.50-18.10 Зустріч англомовного 

гуртка 

Круглий стіл «Моє 

особисте дослідження». 

Обговорення планів 

досліджень. 

доц Гайдаш А.В. Бакалаври 3 курсу 

ОП Мова і 

література 

(англійська) 

філологічна, науково-

дослідна 

компетентність 

10.10.2019 18.50-21.15 Виїзні проєкти Центру: 

Тиждень німецького кіно 

Перегляд фільму 

«Гундерман»  

викл.Городілова 

Т.М. 

ст.викл.Кадубовська 

С.С. 

Бакалаври 1 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

мовленнєва 

компетентність 

аудіювання 

16.10.19 15.20-16.40 Виїзні проєкти Центру: 

«Знайомство із 

бібліотекою Гете-

Інституту» (студенти 1-го 

курсу німецької 

філології» 

ст. викладач  

С.С. Кадубовська 

Бакалаври 1 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

літературознавча 

компетентність 

23.10.19 13.40-15.00 Круглий стіл із 

аспірантами 

доц 

Л.П. Калитюк 

проф. Колесник 

Аспіранти 1-3 

років навчання 

філологічна, науково-

дослідна 

компетентність 



О.С. 

25.10.19 18.20-19.40 Зустріч наукового гуртка 

з німецької мови 

доц. О.В.Шапочкіна Бакалаври 4 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька), 

магістри 1 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

філологічна, науково-

дослідна 

компетентність 

25.10.19 13.40-15.00 Зустріч театрально-

музичного гуртка  

ст.викл.  

В.Д. Порошина 

Бакалаври 2 курсу  

ОП Мова і 

література 

(англійська) 

лінгвокраїнознавча 

компетентість 

29.10.19 13.40-15.00 Презентація групових 

проєктів студентів за 

темою «Німецькомовні 

країни у європейському 

просторі»   

проф. Сажко Л.А 

 

група Фаб- 3-16 

ОП Мова і 

література 

(англійська) 

лінгвокраїнознавча 

компетентість, 

навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, зокрема 

для вирішення 

стандартних завдань 

професійної 

діяльності 

31.1019 08.30 – 11.20 Інтерактивний урок 
«Геловін: історія, містика, 

забава?» 

ст. викладач Н.В. 

Говорун 

Бакалаври 2 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

усна мовленнєва 

компетентність 



1.11.19 13.40-15.00 Настановча конференція 
з виробничої педагогічної 

практики 

проф. Сажко Л.А 

 

Бакалаври 4 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька)  

методична 

компетентність: 

володіння 

лінгводидактичними 

уміннями, 

необхідними для 

ефективної роботи в 

освітніх закладах 

перша 

декада 

листопада 

13.40-15.00 Зустріч театрально-

музичного  гуртка з 

німецької мови 

ст.викл.  

В.Д. Порошина 

Бакалаври 2 курсу  

ОП Мова і 

література 

(англійська) 

лінгвокраїнознавча 

компетентість 

07.11.2019 15.00-17.30 Виїзні проєкти Центру: 
Семінар з підвищення 

кваліфікації на тему 

«Креативні форми 

диктантів у викладанні 

німецької мови» за 

підтримки видавництва 

«Hueber» в Україні. 

 

Ст. викладач  

С.С. Кадубовська 

викл.Городілова 

Т.М. 

ст.викл. Ільчук О.А. 

 

 Підвищення 

професійної 

компетентності 

08.11.19 15.00-17.30 Виїзні проєкти Центру: 
Участь у семінарі від Гете 

Інституту «Розробка 

вправ для підготовки до 

складання іспиту на 

рівень знання мови В2 за 

допомогою цифрових 

ст. викладач  

С.С. Кадубовська 

 

 Підвищення 

професійної 

компетентності 



інструментів» 

08.11.19 18.20-19.40 Зустріч наукового гуртка 

з німецької мови 

доц. О.В.Шапочкіна Бакалаври 4 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька), 

магістри 1 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

філологічна, науково-

дослідна 

компетентність 

10.11 13.40-18.00 Виїзні проєкти Центру: 

Тижні німецького кіно 

 

ст.викладачі 

Тітаренко М.В. 

Кадубовська С.С. 

викл.Городілова 

Т.М. 

Бакалаври 1 -2 

курсів,  

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

мовленнєва 

компетентність 

аудіювання 

10.11.19 13.40-15.00 Зустріч театрально-

музичного гуртка  

ст.викл.  

В.Д. Порошина 

Бакалаври 2 курсу  

ОП Мова і 

література 

(англійська) 

лінгвокраїнознавча 

компетентість 

12.11.19 11.50-13.10 Круглий стіл «Сучасній 

школі  – сучасні 

технології навчання 

іноземних мов»  

 

проф. Сажко Л.А 

 

7р.. ФІНб- 3-16 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

методична 

компетентність: 

володіння 

лінгводидактичними 

уміннями, 

необхідними для 

ефективної роботи в 

освітніх закладах 

12.11.19 15.20-16.40 Засідання круглого столу 

на тему «Академічне 

доц. Гайдаш А.В. Бакалаври 3 курсу 

ОП Мова і 

філологічна, науково-

дослідна 



редагування» література 

(англійська) 

компетентність 

13.11 10.00 – 13.10 Презентація проєкту 

«Університет 

майбутнього» 

ст. викладач Н.В. 

Говорун 

Бакалаври 2 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

усна мовленнєва 

компетентість 

15.11-

16.11.2019 

10.00-19.30 

09.30-13.00 
Виїзні проєкти Центру: 

 

Дигітальний конгрес 
«Наука і навчання в епоху 

цифрових технологій» за 

підтримки Гете-інституту 

в Україні та Міністерства 

освіти і науки України. 

Воркшопи: «Смарт та 

дигітальний – чисто 

дигітальний підручник 

для презентних занять»; 

«Дигітальні медіа для 

сприяння мотивації на 

занятті»; «Від володіння 

мовою до володіння 

компетентностями – 

прорив у нові навчальні 

виміри з підручником 

„Momente“ 

 

 

ст.викладачі  

Ільчук О.А. 

Тітаренко М.В. 

Кадубовська С.С. 

викл.Городілова 

Т.М. 

 Підвищення 

професійної 

компетнтності 



25.11.2019 10.00-11.20 Проєкт «Звичаї та 

традиції у 

німецькомовному світі» 

ст. викладач Ільчук 

О.А. 

Бакалаври 2 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

лінгвокраїнознавча 

компетентість 

26.11.19 18.20-19.40 Зустріч наукового гуртка 

з німецької мови 

доц.О.В.Шапочкіна Бакалаври 4 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька), 

магістри 1 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

філологічна, науково-

дослідна 

компетентність 

27.11.19 10.00 – 13.10 Перегляд фільму «Тріумф: 

Історія Рона Кларка». 

Круглий стіл «Портфоліо 

педагога 21 століття» 

ст. викладач Н.В. 

Говорун 

Бакалаври 2 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

мовленнєва 

компетентність 

аудіювання 

02.12.19 08.30 – 11.20 Форум-театр на тему 

«Будні вчителя» 

ст. викладач Н.В. 

Говорун 

Бакалаври 2 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

усна мовленнєва 

компетентість 

9.12.19 10.00 – 11.20 Майстер-клас «Чи знаєш 

ти Німеччину?» у рамках 

святкування Дня 

Університету 

ст. викладач  

С.С. Кадубовська 

викладач 

Городілова Т.М. 

Бакалаври 1,2 

курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

Фахові 

компетентності 

спеціальності: усна, 

мовленнєва, 

лінгвокраїнозначва, 



 перекладацька 

компетентності 
09.12.2019 15.00-17.30 Семінар з підвищення 

кваліфікації на тему 

«Граматика – це легко!» 

за підтримки видавництва 

«Hueber» в Україні. 
 

ст. викладачі  

С.С. Кадубовська, 

Ільчук О.А., 

викладач 

Городілова Т.М. 

 підвищення 

професійної 

компетентості 

11.12.2019 

 

10.00-11.20 Проєкт «Німецькомовна 

література» 

ст.викл. Ільчук О.А. Бакалаври 2 курсу  

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

перекладацька 

компетентість 

14.12.2019 10.00-12.00 Захід «Святкування 

Різдва у Німеччині» в 

рамках соціального 

проекту «З Києвом і для 

Києва»  

викл.Городілова 

Т.М. 

ст. викладач  

Порошина В.Д. 

Бакалаври 2 курсу, 

мешканці 

Оболонського 

району 

толерантність, 

здатність працювати 

в команді, 

лінгвокраїнознавча 

компетентість 

16.12.19 13.40-15.00 Звітна конференція з 

педпрактики  

проф. Сажко Л.А 

 

гр. ФНб- 1-17 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

методична 

компетентність: 

володіння 

лінгводидактичними 

уміннями, 

необхідними для 

ефективної роботи в 

освітніх закладах 

17.12.19 15.20-16.40 Віртуальна екскурсія 
«Подорожуємо містами 

проф. Сажко Л.А 

 

гр. ФАб- 3-16 

ОП Мова і 

лінгвокраїнознавча 

компетентість 



німецькомовних країн».   

Презентація 

індивідуальних проектів 

студентів.   

 

література 

(англійська) 

17.12.19 

18.12.19 

19.12.19 

20.12.19 

9.00-17.00 Міжнародна діяльність. 
Онлайн-спілкування із 

питань наукової та 

методичної співпраці із 

професором Філософсько-

теологічного  

університету (м. Кобленц, 

Німеччина) Марією 

Маршвацькою. 
https://www.pthv.de/marchwacka/ 

  

доц. Шапочкіна 

О.В. 

  

23.12.19 18.20-19.40 Зустріч наукового гуртка 

з німецької мови 

доц. О.В.Шапочкіна Бакалаври 4 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька), 

магістри 1 курсу 

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

філологічна, науково-

дослідна 

компетентність 

23.12.2019 11.50-13.10 Проєкт «Віртуальні 

екскурсії музеями 

Німеччини» 

ст. викладач Ільчук 

О.А. 

Бакалаври 2 курсу  

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

Фахові 

компетентності 

спеціальності: усна, 

мовленнєва, 

лінгвокраїнозначва, 

https://www.pthv.de/marchwacka/


перекладацька 

компетентності 

24.12.19 10.00 – 13.10 Різдвяний кахут. 

Святковий захід 

ст. викладач Н.В. 

Говорун 

Бакалаври 2 курсу  

ОП Мова і 

література 

(німецька) 

 

лінгвокраїнознавча 

компетентність 

 

 

 

Перспективи та напрямки діяльності: 

1. Міжнародна діяльність. Співпраця із університетами Німеччини. Модерація онлайн-зустрічі: Шапочкіна О.В., 

Тітаренко М.В. та слухачі: викладачі кафедри германської філології, бакалаври 1-4 курсів (освітня програма Мова 

і література (німецька) та магістри німецької філології 1 та 2 років навчання ). 

 

2. Виїзні проєкти Центру. Англомовні екскурсії Києвом. Керівники: Торговець Ю.І., Говорун Н.В. 

 

3. Продовження гурткової роботи. Керівники: Порошина В.Д., Шапочкіна О.В, Гайдаш А.В. 

 

4. Актуалізація практичних компетентностей у рамках різних видів практик: звітні презентації, круглі столи, дискусії 

тощо. Відповідальна: Сажко Л.А. 

 

5. Відкриття Майстерні поетичного перекладу для студентів 1-3 курсів. ОП Мова і література (німецька). 

Відповідальні: Городілова Т.М., Кадубовська С.С. 



 

6. Організація святкування Великодня у англомовних країнах у рамках Соціального проекту з Києвом і для Києва. 

Відповідальні: Порошина В.Д., Гольцева М.І., Говорун Н.В. 

 

7. Проєктна робота з аудіювання. Для бакалаврів 3 курсу, ОП Мова і література (німецька). Відповідальна: Зайченко 

О.В. 

 

8. Майстер-класи з практичної фонетики. Для бакалаврів 1-3 курсів. ОП Мова і література (німецька). Відповідальні: 

Шапочкіна О.В., Кадубовська С.С. 

 


