
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ  УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

30.08. 2019 р.                                                            №  269/1-К 

 

Про мови викладання 
 На виконання ст.48 Закону України «Про вищу освіту», п.2 «Освітній 

процес» Положення про організацію освітнього процесу в Сумському 

національному аграрному університеті, ухваленого вченою радою від 30.03.2015 

року та введеного в дію наказом №112-К від 08.04.2015 р.  та рішення Вченої ради 

університету від 29.08.2019 року (протокол №1)  

НАКАЗУЮ: 

1. Мовою викладання у Сумському національному аграрному університеті є  

державна мова – українська. 

2. Мовою викладання для іноземних громадян встановити: 

2.1.  англійську мову за  освітньо-професійними програмами:  

 073  Менеджмент 1,2, 3, 4 курс ОС «бакалавр» 

        спеціальність «Менеджмент» освітня програма «Адміністративний    

        менеджмент» 1,2  курс ОС магістр 
071  Облік і оподаткування  2 курс ОС «магістр» 

051 «Економіка» освітня програма «Економіка підприємства» 1,2  курс ОС магістр 

211  Ветеринарна медицина 1,2, 3  курс ОС «бакалавр», 1.2  курс ОС «магістр» 

293  Міжнародне право 1,2.3 курс ОС «бакалавр» 

081  Право 1,2  курс ОС «магістр» 

181  Харчові технології  1,2 курс  ОС  «магістр» 

206  Садово-паркове господарство 1,2   курс ОС «магістр»  

2.2. німецьку мову за освітньо-професійною програмою: 

073  Менеджмент, освітня програма «Адміністративний менеджмент»  

1,2   курс ОС  «магістр» 

2.3. російську мову  за  освітньо-професійними програмами:  

192 Будівництво та цивільна інженерія 1,2, 3, 4 курс ОС «бакалавр» 

081 Право  2,3  курс ОС «бакалавр» 

3. Деканам факультетів: 

3.1.Створити окремі групи за зазначеними  освітньо-професійними 

програмами, які здійснюють освітній процес іноземними мовами.  

3.2. Забезпечити вивчення державної мови, як окремої навчальної 

дисципліни  в обсязі  720 годин. 

4. До викладання іноземною мовою допускати викладачів з рівнем володіння 

В2. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної та навчальної роботи Жмайлова В.М. 

Ректор, 

академік НААН  України                                          В.І.Ладика 



 
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-

педагогічної та навчальної роботи Жмайлова В.М. про викладання навчальних 

курсів англійською, німецькою  та російською мовою, відповідно до ст.48 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року №156-VII, керуючись 

ст.36 Закону України «Про вищу освіту» вчена рада ухвалює: 

1. З метою створення умов для навчання іноземних студентів у 2019-

2020  

навчальному році запровадити викладання курсів дисциплін на потоках: 

           англійською мовою  

 спеціальність «Менеджмент» 1,2,3,4  ОС бакалавр; 

 спеціальність «Менеджмент» освітня програма «Адміністративний 

менеджмент» 1 курс ОС магістр,  2  курс ОС магістр; 

 спеціальність «Облік і оподаткування» 2 курс ОС магістр; 

 спеціальність «Економіка і підприємництво» 1 курс, 2 курс ОС магістр; 

 спеціальність «Ветеринарна  медицина» 1,2,3,4  курс ОС бакалавр, 1 курс 

ОС магістр, 2  курс ОС магістр; 

 спеціальність «Міжнародне право» 1,2 ,3  курс ОС бакалавр; 

 спеціальність «Садово-паркове господарство» 1 курс ОС магістр, 2 курс 

ОС магістр; 

 спеціальність «Харчові технології» 1 курс ОС магістр, 2 курс ОС магістр; 

німецькою мовою 

 спеціальність «Менеджмент» освітня програма «Адміністративний 

менеджмент» 1 курс ОС магістр,  2  курс ОС магістр; 

російською мовою 

 спеціальність «Будівництво»  3,4  курс ОС бакалавр.  

 спеціальність «Право»   2,3  ОС бакалавр; 

2. З метою створення умов для навчання іноземних аспірантів у 2019-

2020  

навчальному році запровадити викладання курсів дисциплін англійською мовою 

на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальностями: 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 081 Право; 091 Біологія; 

133 Галузеве машинобудування; 181 Харчові технології; 201 Агрономія; 202 

Захист і карантин рослин; 204 ТВППТ; 211 Ветеринарна медицина; 212 

Ветеринарна гігієна, санітарія, експертиза. 



3. Допустити до викладання дисциплін іноземною мовою 100 науково- 

педагогічних працівників, які підтвердили відповідний рівень мовної 

підготовки: 

на факультеті економіки та менеджменту – 35  викладачі,  з яких всі 

35 мають сертифікат В2; 

на факультеті ветеринарної медицини – 23  викладачі, з яких 8 

мають сертифікати В2, 15 -  сертифікати атестаційної комісії 

кафедри іноземних мов; 

на факультеті агротехнологій та природокористування – 14 

викладачів, 

з яких 12 мають сертифікати В2, 2 -  сертифікати атестаційної 

комісії кафедри іноземних мов; 

на юридичному факультеті - 13 викладачів, з них 5 – мають 

сертифікат В2, 8 мають сертифікати атестаційної комісії кафедри 

іноземних мов; 

на факультеті харчових технологій – 9 викладачів, 5 з них мають 

сертифікат В2,  4 мають сертифікати атестаційної комісії кафедри 

іноземних мов; 

по біолого-технологічному факультету – 4 викладачі,   з них 2 мають 

сертифікат В2, 2 мають сертифікати атестаційної комісії кафедри 

іноземних мов; 

по інженерно-технологічному факультету – 2 викладачі, 2 з них 

мають сертифікат В2. 

Всього 69 викладачів мають В2, 31 - сертифікати атестаційної 

комісії кафедри іноземних мов; 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Жмайлова 

В.М. 

 


