
ЗВІТ 
директора про діяльність Інституту філології 

за 2020 рік 
1. Місце Інституту філології в системі столичної освіти та освіти України. 

Реалізація стратегії відкритості 

Інститут філології – один з найбільших структурних підрозділів Університету 

Грінченка, що об’єднує 7 кафедр лінгвістичного і літературознавчого спрямування. 

У 2020 р. ІФ реалізовував політику ефективного вирішення поставлених завдань 

щодо підвищення конкурентоспроможності освітніх програм, поліпшення 

навчально-освітньої діяльності, розвитку науки, забезпечення продуктивної 

взаємодії членів колективу і належного вирішення соціально-гуманітарних завдань. 

Колектив послідовно реалізовував стратегію відкритості, популяризуючи 

Університет Грінченка і сприяючи зростанню його пізнаваності в системі вищої 

освіти України. 

Під час вступної кампанії на бакалаврські освітні програми подано 4185 заяв, 

що на 8,6% більше, ніж у 2019 р. (3826). Найбільшою 

популярністю користувалася програма Переклад 

(англійська мова) – 1029 заяв; кількість заяв на 1 

бюджетне місце дещо знизилася (34,3 супроти 36 в 

2019 р.). Високий рейтинг мали освітні програми 

Мова і література 

(французька) – 190 заяв 

(12,7 на 1 бюджетне місце), 

Мова і література 

(італійська) – 170 заяв 

(11,3 на 1 бюджетне місце), 

Мова і література 

(японська) – 340 заяв (11,3 на 1 бюджетне місце). За кількістю поданих заяв обидві 

освітні програми спеціалізації Східні мови поступилися тільки 1 конкуренту в 

Україні. На 5 з 9 освітніх програм ліцензійний обсяг заповнено на 100%. 
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Популярність бакалаврських програм засвідчила і кількість зарахованих вступників 

з 1–3 пріоритетами. На 55,6% збільшився цей показник на освітній програмі Мова і 

література (французька), на 48% – на Мова і література (німецька), на 40% – на 

Мова і література (іспанська). Стабільно високим є цей показник на програмі Мова 

і література (англійська), де 68% всіх, кого було зараховано на 1 курс, – абітурієнти 

з 1–3 пріоритетами. 

Навчання в ІФ обрали 522 студенти (на 5,7% більше, ніж у 2019 р.). Контингент 

бакалаврату зріс на 9,2%, а в магістратурі зменшився на 6,7%. Ситуація зі вступом на 

магістерські програми у 2020 р склалася тривожна: за два останні роки намітилася 

тенденція до заповнення тільки бюджетних місць. Частина випускників-філологів 

віддала перевагу перехресному вступу. Окремі магістерські програми втратили 

популярність серед абітурієнтів: рейтинг «Літературної творчості» за упав удвічі (4 

проти 9 минулого року); набір Зарубіжну літературу та світову художню культуру 

другий рік поспіль не виправдав наших очікувань. 

Практики відкритості ІФ стали важливим 

засобом впливу на соціально-гуманітарний фон 

м. Києва. Основним інструментом взаємодії ІФ і 

міста був проєкт «З Києвом і для Києва», що 

об’єднав киян різного віку навколо некомерційних 

імпрез. Пандемія COVID-19 внесла суттєві зміни у 

формат реалізації стратегії відкритості; більшість запланованих заходів відбувалася 

онлайн. Це вплинуло на кількість залучених до них киян, яка зменшилася майже 

вдвічі – 378 осіб, а 2019 р. це 640 учасників. Основна причина – неготовність 

учасників до діяльності із залученням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Попри цю обставину літні люди комунікувати зі студентською молоддю, 

набувати навички спілкування українською й іноземними мовами, підвищувати 

соціальну активність. Зважаючи на виклики сьогодення, ці заходи були вкрай 

необхідні й отримали позитивні відгуки підопічних Оболонського територіального 

центру соціального обслуговування. Соціально-гуманітарна діяльність ІФ 

перетворюється на досить серйозну інвестицію в потенціал київської громади. 

Студенти Викладачі Кияни

179

27

378

165

39

640

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ 

ПРОЄКТУ 

"З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА"

2020 2019



3 
 

Пріоритети 2021 року: активізація профорієнтаційної діяльності, 

використання рекламно-інформаційних можливостей офіційної сторінки ІФ і 

соціальних мереж; проведення іміджевих профорієнтаційних заходів для 

підвищення пізнаваності освітніх програм ІФ на ринку освітніх послуг; для 

посилення реалізації стратегії відкритості пріоритетними є обмін знаннями, 

досвідом, ресурсами на базі інформаційної прозорості; активна співпраця з 

установами територіальної громади м. Києва і структурами громадянського 

суспільства з метою реалізації спільних проєктів і популяризації Університету 

Грінченка на ринку освітніх послуг. 

2. Корпоративна культура університету, 

розвиток і підтримка персоналу в умовах пандемії 
Загальна кількість співробітників ІФ – 

211 осіб. 12 співробітників звільнилися, 3 – 

пішли в декретну відпустку, 

працевлаштувалися в ІФ 35 викладачів. Серед 

нових викладачів без наукового ступеня 28 

(80% від загальної кількості новачків), що при 

кількісному збільшенні докторів і кандидатів 

наук (на 6,7%) призвело до зменшення частки співробітників найвищої кваліфікації на 

1,95%. 

В умовах пандемії науково-педагогічні працівники ІФ знайшли можливість для 

безперервного виконання індивідуальних програм підвищення кваліфікації. У 

2020 р. 
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освоєно вдвічі більше програм, ніж у 2019 р., – 227, з 

них 192 – в онлайн-форматі. Серед 123 міжнародних 

онлайн-ресурсів популярними були курси платформи 

Coursera (95); серед університетських – програми 

особистісного зростання: модуль ІКТ – 16, лідерський 

– 19, дослідницький – 7, дидактичний – 7. У складних 

умовах карантину і закритих кордонів 8 викладачів 

пройшли стажування за фаховим і дослідницьким модулями в освітніх закладах 

Франції (1), Німеччини (2), Фінляндії (1) і Польщі (4). Участь у неформальному 

підвищенні кваліфікації для співробітників через майстер-класи, тренінги, 

воркшопи зріс майже втричі порівняно з 2019 р. 

ІФ приділяє значну увагу імплементації Кодексу корпоративної культури, 

зокрема культивує повагу до ідейного лідера Університету Грінченка. У 2020 р. 

проведено низку заходів на вшанування постаті Бориса Грінченка. У 2020 р. 

започатковано реалізацію проєкту зі створення онлайн-платформи текстологічного 

опрацювання корпусу творів Бориса Грінченка. Незважаючи на несприятливі умов, 

створені пандемією COVID-19, кількість учасників різних заходів Грінченківської 

декади у 2020 р. зросла на 3,5% порівняно з попереднім роком: 715 – у 2020 р., 690 – 

у 2019 р. 

Важливим складником корпоративної 

культури є підвищення загальномовної 

компетентності, практичне оволодіння 

викладачами, співробітниками і здобувачами 

освіти мовленнєвими засобами української мови. 

ІФ провів цикл онлайн-заходів з популяризації 

української мови. Незважаючи на незвичний 

формат проведення заходів, кількість учасників 

збільшилася на 36,4% – до 1085 осіб (з них – 990 

студентів, 95 викладачів) порівняно з 2019 р. 
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2020 р. ІФ значну увагу приділяв питанням зміцнення позитивного іміджу 

Університету Грінченка через реалізацію низки заходів, зокрема розвиток 

віртуального проєкту «Людські історії» (218 дописів); систематичне оприлюднення 

інформації про діяльність ІФ на порталі Інституту, Університету, у соціальних 

мережах; проведення Дня подяки партнерам Університету та Інституту, створення 

та оприлюднення на порталі Інституту, у соціальних мережах відео-привітань 

партнерам тощо. 

Відповіддю колективу ІФ на виклики 

пандемії стали волонтерство і 

благодійництво, що реалізовувалися через 

низку заходів. Порівняно з 2019 р. показник 

охоплення студентської та викладацької 

аудиторії волонтерськими проєктами у 2020 р. 

зменшився, однак зросла якість 

волонтерських акцій. 

Пріоритети 2021 року: зміцнення партнерства працівників і студентів ІФ на 

основі цінностей і традицій Університету Грінченка, підвищення їхньої 

відповідальність за якість навчальної, наукової та інших видів діяльності; розвиток 

у всіх учасників освітнього процесу загальної культури і шляхетності як 

фундаментальних складових корпоративної культури; проведення для викладачів 

і студентів тренінгів з гармонізації особистісних ресурсів в умовах карантинних 

обмежень; розвиток віртуального проєкту «Людські історії Університету 

Грінченка». 

3. Особливості соціально-гуманітарної роботи, взаємодія зі студентським 

самоврядуванням, мистецтво та студентський спорт 

в умовах пандемії 
Перспективною й особливо потрібною в умовах пандемії була соціально-

гуманітарна робота. Карантинні обмеження активізували участь студентства у 

соціально-гуманітарних проєктах. Упродовж року до різних заходів, гуртковій і 

самоврядній діяльності було залучено 2310 студентів, що на 17,3%, ніж у 2019 р. 

Студенти Викладачі
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(1911). Таку активність винагороджено перемогами; серед здобутків – 1 Грант уряду 

КНР на стажування в університеті Китаю; 2 Премії Надзвичайного та Повноважного 

Посла КНР в Україні для найкращих студентів, які вивчають китайську мову; 

4 перших місця, 3 других, 7 третіх і 2 заохочувальні дипломи у різних заходах 

Всеукраїнського рівня. 

В ІФ ведеться співпраця з 

органами студентського 

самоврядування, які долучилися до 

організації благодійної акції 

«Чашка кави», створення відео 

«Цінності Університету», «Ось ми 

які» і «Студентське дозвілля», 

флешмобів «Море талантІФ» і 

«ІФнуте літо». Студрада проявляє 

активний інтерес до командної взаємодії; 12 її членів узяли участь у тренінгах з 

командоутворення. 

2020 р. продовжував набирати популярність рух студентського 

координаторства. У лютому 44 майбутні координатори взяли участь у діяльності 

Школи координаторів з відповідною сертифікацією. Загалом до діяльності органів 

студентського самоврядування залучено 361 студент. 

Соціально-гуманітарна діяльність 

була спрямована на активізацію 

діяльності кураторів академічних груп, 

які здійснювали супровід студентів у 

період карантинних обмежень, 

проводили моніторинг стану їхнього 

здоров’я, допомагали адаптуватися до 

умов дистанційного та онлайн-

навчання. Порівняно з 2019 р. кількість кураторів зросла на 28,6% переважно через 

необхідність здійснювати координацію студентського життя і на 4 курсі. 
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Соціальний захист і підтримку студентів ІФ реалізовував відповідно до 

законодавства. У 2020 р. контингент студентів, які належать до соціальних категорій 

(147 осіб), фактично не змінився. Із загальної кількості студентів 309 осіб (100% усіх, 

хто виявив бажання) отримали місця в університетських гуртожитках і гуртожитках 

університетів-партнерів. Це на 21,4% більше, ніж у 2019 р. (243 особи). 

В умовах карантинних обмежень актуальним було зниження емоційного 

напруження і подолання «ковідного» стресу. Із цією метою на порталі ІФ створено 

платформу «Релакс по-філологічному». Близько 80 осіб долучилися до 

розширення змістового контенту рубрик. Через активну соціально-гуманітарну 

роботу ІФ намагався обмежити негативний вплив пандемії на викладачів і студентів, 

залучав до участі в заходах. Цей бік інститутського життя і надалі залишається 

актуальним. 

Пріоритети 2021 року: адаптація здобувачів освіти, особливо студентів 

соціальних категорій, до умов дистанційного та онлайн-навчання; активізація 

діяльності кураторів академічних груп у питаннях супроводу студентів в умовах 

дистанційного та онлайн-навчання; розширення розмаїття інтерактивних форм 

соціально-гуманітарних заходів, спрямованих на задоволення внутрішньої потреби 

здобувачів освіти до активної комунікації у студентському середовищі, 

самовираження і самореалізації. посилення заходів щодо запобігання «випаданню» 

студентів з університетської освіти: підтримка доступу до технічних ресурсів, 

сприяння соціально-емоційному благополуччю тощо. 

4. Забезпечення якості освіти в умовах пандемії 

 

У 2020 р. зі складу студентів 

відраховано 114 осіб; поновлено на 

навчання 20 осіб. Контингент станом 

на грудень 2020 р. складає 1502 

студенти (бакалаври – 1320, магістри – 

182), що на 7,3% більше, ніж у 2019 р. Бакалаври Магістри Разом

1172

199
1371

1198
195

1393
1320

182

1502

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ ІФ

2018 2019 2020
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Пандемія COVID-19 внесла серйозні зміни у формат освіти. Особливі виклики 

довелося долати викладачам разом з першокурсниками, які формували перший 

університетський досвід у форс-мажорних обставинах. Затратним у людських і 

технічних ресурсах було навчання онлайн і дистанційно. Закладені в Університеті 

Грінченка інфраструктурні рішення розвитку освіти (створення і сертифікація ЕНК) 

були актуальними в кризовій ситуації. Кафедри активно наповнювали електронні 

оболонки навчальних курсів, яких стало більше на 46,8% (318), ніж у цей же період 

2019 р.; 18 ЕНК сертифіковано. Викладачі використовували для навчання платформи 

Zoom, Hangouts Meet, Webex, підбираючи зручний для себе і студентів ресурс. 

Свобода вибору дозволила зробити перехід на дистанційку менш болючим для 

колективу. 

У 2020 р. усі бакалаврські програми ІФ оновлено відповідно до нового 

стандарту вищої освіти. Вибудувані й уніфіковані нові моделі практик 

сприятимуть професійному становленню студентів, зростанню їхньої емпатії, 

витримки і психологічної стійкості, розвиватимуть комунікативні та 

організаторські здібності. 

Успішність / якість навчання (абсолютні показники) 

Освітні програми Успішність 

(%) 

Якість 

(%) 

2019 2020 2019 2020 

Українська мова і література 78,6 92 50 56 

Мова і література англійська 84,6 91,5 31,8 47,4 

Мова і література німецька 87,5 96 52,5 41,3 

Мова і література іспанська 85,1 92,3 50,7 54 

Мова і література італійська 87,9 96,5 35 53 

Мова і література французька 92,3 96 43,7 50 

Мова і література китайська 95,8 93,5 57,2 57 

Мова і література японська 93,8 91 58,4 70 

Переклад 71,2 77,4 32 42 

Разом 86,3 91,8 45,7 52,3 
 

Показники абсолютної 

успішності та якості 

порівняно з 2019 р. зросли 

на всіх освітніх програмах, 

окрім Мова і література 

(німецька), де якісний 

показник зменшився на 

11,2%. 

Це потвердило високий рівень співпраці викладацького складу і студентства, що 

відобразилося на результатах опитування «Викладач очима студентів». Показники 

кафедри англійської філології та перекладу, германської філології, романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства суттєво зросли. 

У 2020 р. в ІФ створено Раду роботодавців; взаємодія з провідними фахівцями 

галузі дасть можливість забезпечити і сучасний зміст освітніх програм, і моніторинг 
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за якістю освіти, і робочі місця для випускників. 

Пріоритети 2020 року: адаптація освітніх програм до нових умов навчання у 

зв’язку з кризою, викликаною COVID-19; мотивування викладачів до якісної роботи 

в дистанційному форматі; забезпечення належних умов педагогічної праці, 

необхідних науково-педагогічним працівникам для вироблення навичок оцінки та 

викладання навчального матеріалу, творчої взаємодії зі студентами; вироблення 

коректних методів моніторингу якості освіти; активне залучення студентської 

спільноти до життя ІФ через онлайн-практики, що важливо для збереження якості 

освітнього процесу, стабільного психологічного клімату в колективі, отримання 

зворотного зв’язку. 

5. Інновації, наукові дослідження, наукометрія 

та академічна доброчесність 
У 2020 р. ІФ продовжив 

працювати над реалізацією наукових 

досліджень у рамках 4 наукових тем, 

3 з яких будуть завершені 2021 року. 

Результати наукових 

досліджень за 2020 р. висвітлені в 1 

одноосібній і 8 колективних 

монографіях, 6 із яких опубліковані за кордоном. Зросла кількість опублікованих і 

проіндексованих  

статей у 

виданнях, що 

входять до Sco-

pus і Web of Sci-

ence (20+5 

неафільованих 

у 2020 р. проти 5 

в 2019 р.), що на 80% більше, ніж у 2019 р. 16 статей перебувають на стадії 

Розвиток європейських мов і літератур 
у контексті міжкультурної комунікації

Розвиток сходознавчих студій у 
контексті інтернаціоналізації вищої 

освіти

Актуальність спадщини Бориса Грінченка 
для розвитку гуманітарної сфери сучасної 

України як європейської держави

Типологія ідентичностей у художньому 
і критичному дискурсах

2016 2017 2018 2019 2020
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Scopus
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Статті без афіляції

Статті у Scopus і WoS 

Подано до 

друку
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На 

рецензува

нні
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Прийнято 
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Чекають 
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Scopus та Web of 

Science
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індексування, рецензування і видання. Загальна кількість публікацій науково-

педагогічних працівників ІФ зросла на 37%: зі 128 у 2019 р. до 203 у 2020 р. 

Успішно акредитовано за третім рівнем (доктор філософії) освітньо-наукову 

програму 035 Філологія. 

Продовжили діяльність 2 спеціалізовані вчені ради (Д26.133.03 і Д26.133.05), де 

захищено 10 дисертацій. У 2020 р. захищено 3 докторські дисертації. 

Протягом 2020 р. функціонували 4 наукові періодичні видання. «Синопсис: 

текст, контекст, медіа» в 2020 р. включено до категорії «Б» «Переліку наукових 

фахових видань України», проіндексовано в Index Copernicus і подано на оцінювання 

у Scopus (ембарго включення до бази на 1 рік), Web of Science: ESCI (резерв у зв’язку 

з непріоритетністю тематиеи). В обох випадках отримано оптимістичні відповіді. 

Збірник «Літературний процес: методологія, імена, тенденції»: зроблено перші 

кроки для посилення складу редакційної колегії, наповнено англійську версію, 

створено онлайн-версію випуску з метаданими, взято курс подання до категорії Б 

«Переліку наукових фахових видань України». Започатковано нове видання 

«Ukrainian Journal of Sinology Studies». Контент 3 номерів – виключно англо- і 

китаємовний. Авторами статей є дослідники з 13 країн світу. «Studia Philologica» 

перебувала в стагнації; найближчим часом зміняться редакційна політика і склад 

редакційної колегії. 

В ІФ функціонують 2 студентські наукові видання, де протягом року 

опубліковано 59 статей. У вересні 2020 р. у рамках заходів, спрямованих на 

розвиток академічної доброчесності, відбувся вебінар «Дотримання норм 

академічної доброчесності під час виконання 

наукового дослідження», організований за 

підтримки Наукового Товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих учених. 

У 2020 р. відбулися 8 всеукраїнських 

конференцій і семінарів, 9 гостьових лекцій. 

Кількість наукових заходів зменшилася, однак їхня якість зросла. Результати участі 

та перемог у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт 

2018
2019

2020

6
3

0

7 7 8

16

13
9

Кількість наукових 

заходів

Міжнародні Всеукраїнські Гостьові лекції
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залишаються фактично незмінними впродовж трьох років. 

Пріоритети 2021 року: підготовка наукових досліджень аспірантів ІФ до 

захистів у разових спеціалізованих вчених радах, що формуватимуться з правом 

прийняття до розгляду і захисту дисертацій претендентів на ступінь доктора 

філософії; просування наукових видань ІФ до наукометричних баз даних Scopus і 

Web of Science та категорії Б «Переліку наукових фахових видань України»; 

підвищення публікаційної активності співробітників Інституту, зокрема у фахових 

виданнях і виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of 

Science; залучення до участі в наукових заходах Інституту іноземних колег; 

підтримка саморозвитку науково-педагогічних кадрів, підвищення їхньої 

персональної відповідальності за власний розвиток в Університеті Грінченка; 

сприяння успішній адаптації до змін, зумовлених викликами пандемії, освоєння 

цифрових форм наукової взаємодії. 

6. Інтернаціоналізація та її специфіка в умовах пандемії 

 

Попри закриті кордони викладачі ІФ брали участь у програмах академічної 

мобільності. Закордонне наукове і фахове стажування в онлайн-форматі пройшли 

3 викладачі; 2 продовжують реалізовувати наукові проєкти в освітніх і наукових 

закладах Європи. Студентська академічна мобільність теж знизилася через пандемію 

COVID-19. Право на академічну мобільність реалізували 24 студенти, навчаючись в 

університетах Іспанії, КНР, Литви, Японії, що в 2 рази менше, ніж у 2019 р. 

Викладачі брали участь у 

14 міжнародних науково-дослідних 

проєктах (8 виграно, 6 – пролонговано, що на 

29% менше, ніж у 2019 р.). Зменшення 

кількості поданих заявок майже на 42%, було 

пов’язане з переходом на дистанційне навчання і більшим завантаженням викладачів 

в освітньому процесі. 
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Два роки поспіль в ІФ українську мову вивчають іноземні слухачі: 2019 р. – 

16 слухачів; 2020 р. –13. Основними принципами навчання є рівність, інтелектуальна 

свобода, формування широкого кругозору, орієнтація на загальнолюдські цінності. 

Пріоритети 2021 року: активізація участі науково-педагогічних працівників 

ІФ у колективних та індивідуальних грантових міжнародних проєктах і програмах; 

підготовка і подання заявок міжкафедральними робочими групами на участь у 

програмах Erasmus+, Horizon 2020; укладання двосторонніх договорів про 

співпрацю із закордонними вищими навчальними закладами та їх реалізація; 

сприяння академічній мобільності викладачів і здобувачів вищої освіти; 

продовження практики викладання української мови як іноземної як запоруки 

успішного подолання бар’єрів інтернаціоналізації. 

 

 

 

7. Розвиток інфраструктури ІФ, додаткові освітні послуги 

 

У 2020 р. ІФ надавав додаткові освітні та інші послуги, вартість яких склала 

152 840 грн. Прибуток упав нижче рівня трирічної давності, що пов’язано з 

припиненням проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою 

претендентами на державну службу. Окрім 

цього кафедра східних мов і перекладу 

отримала грант у розмірі 9 500 доларів США 

від Посольства КНР в Україні на розвиток 

матеріальної бази. Тож ІФ поповнився 

повноцінними мультимедійними 

аудиторіями (313, 315, 316-а), триває 

оснащення четвертої – 317 аудиторії. Після придбання багатофункціонального 

програмного забезпечення Nibelung Інститут має у своєму розпорядженні 

лінгафонний кабінет (аудиторія 314). 
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За сприяння ректорату викладачі ІФ отримали можливість використовувати 

університетські ноутбуки Lenovo V14/V15 (8), вебкамери (торгівельна марка A4tech 

PK-910H) в комплекті з мультимедійними стереонавушниками з мікрофоном 

(торгівельна марка Sven AP-310M) для оптимізації навчального процесу в онлайн-

форматі. 


