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ПОЛОЖЕННЯ 
про факультет іноземних мов 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
 

1. Факультет іноземних мов є одним із основних структурних 
підрозділів університету. 
2. Факультет іноземних мов безпосередньо підпорядкований ректору 
університету. 
3. Безпосереднє управління діяльністю факультету здійснює декан, 
який обирається Вченою радою факультету таємним голосуванням. 
Порядок обрання декана визначається окремим положенням. 
4. Частину повноважень декан делегує своїм заступникам з 
навчальної, навчально-методичної, методичної, наукової, виховної 
роботи та з питань заочного відділення і перекваліфікації та по 
роботі з іноземними студентами. 
5. Структура факультету іноземних мов встановлюється Вченою 
радою факультету, затверджується Вченою радою університету і 
наказом ректора. 
6. Факультет іноземних мов об’єднує 9 кафедр: 

— кафедра англійської філології, 
— кафедра німецької філології та перекладу, 
— кафедра романської філології та перекладу, 
— кафедра теорії та практики перекладу англійської мови, 
— кафедра методики та практики викладання іноземної 

мови, 
— кафедра східних мов та міжкультурної комунікації, 
— кафедра англійської мови, 
— кафедра німецької та французької мов, 
— кафедра ділової іноземної мови та перекладу. 

7. До складу факультету входять Лінгвістичний центр, навчально-
методичний ресурсний центр, клас аудіовізуального перекладу, 2 
мультимедійні комп’ютерні класи, видавничий центр з різографом 
та супутнім обладнанням. 



8. На факультеті іноземних мов діють Вчена рада, Спеціалізована 
вчена рада Д 64.051.27 із захисту кандидатських та докторських 
дисертацій за спеціальністю: 10.02.04 – германські мови. 
9. Дорадчим органом факультету іноземних мов є кафедрат, до 
складу якого входять декан, заступники декана, завідувачі кафедр. 
10. На факультеті іноземних мов діє Студентська навчальна рада, 
головою якої є студентський декан факультету, що обирається 
терміном на 1 рік. 
11. Навчальне навантаження на факультеті іноземних мов 
планується згідно з інструктивними положеннями Міністерства 
освіти і науки України. 
12. Головним завданням факультету іноземних мов є забезпечення 
на високому рівні навчання студентів-бакалаврів денної форми (за 
бюджетом та контрактом) у галузі знань 03 Гуманітарні науки зі 
спеціальності 035 Філологія 035.04 Германські мови та літератури 
(переклад включно) Мова і література та переклад (англійська), 
Мова і література та переклад (німецька); 035.05 Романські мови та 
літератури (переклад включно) Мова і література та переклад 
(французька), Переклад (іспанська); 035.06 Східні мови та 
літератури (переклад включно) Переклад (арабська), Переклад 
(китайська) та студентів-магістрів денної форми (за бюджетом та 
контрактом) у галузі знань  03 Гуманітарні науки зі спеціальності 
035 Філологія 035.04 Германські мови та літератури (переклад 
включно) Мова і література (англійська), Переклад (англійська), 
Мова і література (німецька), Переклад (німецька); 035.05 Романські 
мови та літератури (переклад включно) Мова і література 
(французька), Переклад (французька), Переклад (іспанська); 035.06 
Східні мови та літератури (переклад включно) Переклад (арабська), 
Переклад (китайська) із записом у додатку до диплома інформації 
про вивчення другої іноземної мови. 
13. Факультет іноземних мов забезпечує навчання студентів заочної 
форми (за бюджетом та контрактом) у галузі знань 03 Гуманітарні 
науки зі спеціальності 035 Філологія 035.04 Германські мови та 
літератури (переклад включно) Мова і література та переклад 
(англійська), Мова і література та переклад (німецька); 035.05 
Романські мови та літератури (переклад включно) Мова і література 
та переклад (французька), Переклад (іспанська); 035.06 Східні мови 
та літератури (переклад включно) Переклад (арабська), Переклад 
(китайська); та студентів-магістрів денної форми (за бюджетом та 
контрактом) у галузі знань  03 Гуманітарні науки зі спеціальності 
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно) 
Мова і література (англійська), Переклад (англійська), Мова і 
література (німецька), Переклад (німецька); 035.05 Романські мови 



та літератури (переклад включно) Мова і література (французька), 
Переклад (французька), Переклад (іспанська); 035.06 Східні мови та 
літератури (переклад включно) Переклад (арабська), Переклад 
(китайська). 
14. Факультет іноземних мов надає додаткову, паралельну і другу 
вищу освіту (на комерційній основі). 
15. Факультет здійснює просвітницьку роботу серед населення і 
профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді. Разом з Центром 
довузівської підготовки проводиться цільова підготовка та відбір 
обдарованої молоді з усіх регіонів України для вступу в університет. 
16. Факультет іноземних мов має періодичне видання «Вісник ХНУ 
імені В.Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика 
викладання іноземних мов», який визнано фаховим виданням ВАК 
України; Міжнародний електронний збірник наукових праць 
«КОГНИЦИЯ. КОММУНИКАЦИЯ. ДИСКУРС». 
17. На факультеті іноземних мов діє об’єднане засідання кафедр 
«Лінгвістичний семінар», методичний семінар, школа-семінар 
«Новітні підходи до навчання іноземних мов». 
18. Кафедра англійської мови і німецької та французької мов 
факультету іноземних мов функціонують як опорні кафедри щодо 
організації співпраці ВНЗ Харківського регіону з викладання 
іноземних мов. 
 19. Факультет іноземних мов має документацію, що відбиває зміст, 
організацію та методику проведення навчально-виховного процесу 
та науково-методичної роботи, перелік якої визначається 
Інструкцією з діловодства вищого навчального закладу. 
 

  


