ВИТЯГ З ПЛАНУ СИСТЕМНОЇ РОБОТИ
щодо реалізації Указу Президента України від 16 листопада 2015 року № 641/2015
"Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні",
спрямованої на активізацію вивчення особовим складом університету англійської мови

Мета:

імплементація Указу Президента України від 16 листопада 2015 року № 641/2015 "Про оголошення 2016 року
Роком англійської мови в Україні" з метою сприяння її вивченню для забезпечення інтеграції університету до
європейського науково-освітнього простору;
створення ефективної системи мовної підготовки щодо підвищення рівня знання базової англійської мови та
англійської мови за професійним спрямуванням особового складу університету;
опанування офіцерами та курсантами випускних курсів льотного факультету термінології радіообміну згідно зі
стандартом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).
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1. Опанування англійської мови військовослужбовцями університету на постійно діючих курсах іноземних мов при
Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба .
2. Видання навчально-методичної літератури:
- Практикум. Англійська мова. Військово-технічний аспект за спеціальностями льотного факультету.
- Методичний посібник “Практичні поради для самостійного вивчення англійської мови”.
- Практичний курс з авіаційної англійської “Practical Aviation English Course”.
- Радіообмін у повітрі “Talk to the clouds”.
3. Запровадження системи щоденного 25-хвилинного індивідуального (самостійного) вивчення англійської мови
"TWENTY FIVE MINUTES OF ENGLISH" на базі мережі дистанційного навчання та керування навчальним
процесом MOODLE.
4. Створення Розмовного клубу (Speaking club) у кожному структурному підрозділі для проведення повсякденних
заходів англійською мовою.
5. Участь офіцерів та курсантів університету в якості інструкторів-перекладачів у міжнародних навчаннях "Fearless
Guardian" на полігоні м. Яворів.
6. Виконання НДР "Розробка науково-методичних рекомендацій щодо впровадження стандартів ІКАО в навчальний
процес Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба з урахуванням видової специфіки ВВНЗ".
7. Створення команди курсантів та студентів для участі в конкурсних заходах (олімпіадах).
8. Визначення та нагородження кращих знавців англійської мови серед курсантів та студентів університету за
результатами участі в олімпіадах, конкурсах.
9. Нарощування інформаційної складової сайту університету англійською мовою.
10.Нарощування можливостей щодо збільшення кількості іноземних громадян, які проходять навчання в університеті
за сучасними спеціальностями.
11.Розробка постійно діючих стендів:
12."Найкращі курсантські твори англійською мовою";
13."Найкращі знавці англійської мови в університеті".
14.Організація постійно діючої експозиції постерів англійською мовою, що присвячені святам та видатним подіям в
англомовних країнах.
15.Публікація статей англійською мовою в міжнародних наукових виданнях.
16.Впровадження викладання окремих модулів навчальних дисциплін англійською мовою.
17.Захист дипломних проектів курсантами випускних курсів англійською мовою
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18.Участь викладачів кафедри іноземних мов у якості консультантів при підготовці до захисту дипломних робіт
англійською мовою.
19.Проведення консультацій з курсантами та студентами університету з питань самостійного вивчення англійської
мови.
20.Організація та проведення відбору і направлення курсантів університету на навчання до Коледжу Королівських
військово-повітряних сил "Кранвелл" (м. Кранвелл, Велика Британія).
21.Започаткування вивчення авіаційної англійської мови згідно стандартів ІКАО з курсантами льотного факультету.
22.Організація взаємодії та проведення сумісних заходів з Навчально-сертифікаційним центром Украероруху щодо
підвищення рівня підготовки курсантів льотного факультету.
23.Проведення циклу навчально-методичних занять щодо основ управління повітряним рухом з викладачами
кафедри іноземних мов для подальшого направлення на курси підготовки інструкторів та екзаменаторів з
авіаційної англійської мови в Інституті ІКАО.
24.Проведення роботи кафедрою іноземних мов щодо підготовки викладачів кафедри навігації та бойового
управління авіацією до викладання спецкурсу "Sky Talk" з радіообміну англійською мовою.

