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1. Місце Інституту філології в системі освіти Університету Грінченка, 

науковоосвітньому просторі України та світу 

Реалізація стратегії відкритості 

Інститут філології є одним з найбільших структурних підрозділів Універси-

тету Грінченка. Сьогодні за 11 освітніми програмами бакалаврату і магістратури 

тут навчається 1393 студенти (з них 945 контрактників). 

Під час вступної кампанії на освітні програми Інституту надійшло 3826 заяв 

від вступників, тобто на 563 заяви (майже 13%) менше порівняно з 2018 р. Лідером 

за конкурсом на одне бюджетне місце стала програма «Переклад» – 87 заяв; висо-

ким був конкурс і на програму «Мова і література (китайська)» – 36 заяв на 1 місце. 

Кількість заяв (за освітніми програмами) 

Освітня програма Кількість бю-

джетних місць 

Кількість по-

даних заяв на 

бюджет 

Кількість за-

яв на 1 бю-

джетне місце 

Переклад 8 698 87 

Мова і література (китайська) 8 286 36 

Мова і література (англійська) 20 550 28 

Мова і література (іспанська) 8 177 22 

Мова і література (японська) 8 160 20 

Мова і література (німецька) 8 154 19 

Українська мова і література 15 227 15 

Мова і література (французька) 8 117 15 

Мова і література (італійська) 8 92 12 

Незважаючи на меншу кількість заяв від абітурієнтів, всього було зараховано 

494 студенти, майже на 3% більше порівняно з 2018 р. Порівняно з попередніми 

роками набори на бакалаврські та магістерські програми суттєво не змінилися. 

Спостерігається незначне зростання кількості вступників порівняно з попередні-

ми роками: майже на 3% більше, ніж 2018 і на 7% – ніж 2017 року. 
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Ліцензійний обсяг 2019 року було збільшено на 50 місць, проте це не завади-

ло заповнити його на 100% на 6 з 9 бакалаврських освітніх програм: «Переклад», 

«Іспанська мова», «Італійська мова», «Французька мова», «Китайська мова», 

«Японська мова». Одне ліцензійне місце залишилося не заповненим на бакалавр-

ській програмі «Українська мова і література». 

За кількістю поданих заяв найменш популярними виявилися освітні програ-

ми «Французька мова», «Італійська мова» й «Українська мова і література». 

Для нас важлива не тільки кількість, але і якість підготовки вступників, їхня 

налаштованість здобувати освіту за обраною спеціальністю. Середній бал нашого 

вступника порівняно з 2018 роком зріс на 0,8 бала. 
Розподіл вступників за 1–3 пріоритетами 

Освітня програма Пріоритет 

2019 2018 

Українська мова і література 36 26 

Мова і література (англійська) 72 83 

Мова і література (німецька) 10 7 

Переклад 23 21 

Мова і література (іспанська) 14 17 

Мова і література (італійська) 8 6 

Мова і література (французька) 5 8 

Мова і література (китайська) 36 38 

Мова і література (японська) 24 21 

РАЗОМ 228 227 
 

Якісні зміни відбули-

ся всередині розподілу 

виставлених абітурієнта-

ми пріоритетів. Кількість 

перших пріоритетів на 

бюджеті збільшилася по-

рівняно з 2018 р. на 16 

(майже 43%), на контракті 

– на 44 (32%). Відтак 2019 

року до Інституту вступи-

ло більше на 34%, ніж у 

2018 році, найуспішніших 

абітурієнтів. 

Моніторинг вступу до магістратури показав, що зі 149 випускників бакалав-

рату Інституту до магістратури зовсім не вступало 78 осіб (більше половини); а з 

тих, хто вступав, 60 (а це майже 85%) обрали магістерські програми Університету 

Грінченка. 

 

Відтак можемо констатувати, що магістерські програми Інституту користу-

ються популярністю серед наших випускників бакалаврату. 

У 2019 році набір на магістерську освітню програму «Переклад» зріс на 50% 

порівняно з попереднім роком. Стабільними залишаються набори на освітні про-
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грами «Українська мова і література» та «Мова і література (англійська)». Однак 

набори на освітні програми «Романські мови та літератури» не демонструють ста-

більних тенденцій упродовж останніх трьох років. 

Вперше проводився набір на магістерську програму «Зарубіжна література та 

світова художня культура», однак очікування кафедри світової літератури не 

справдилися. Ймовірною причиною заповнення тільки третини ліцензійних місць 

став запізнілий старт профорієнтаційної кампанії. 

Вперше в Інституті здійснюється викладання української мови як іноземної 

для 16 слухачів з 5 країн світу. 

Позитивним зрушенням у вступній кампанії сприяла дещо вдосконалена сис-

тема профорієнтаційної роботи. Найактивнішими організаторами іміджевих 

профорієнтаційних заходів стали професори Бровко О.О., Гальчук О.В., Караман 

С.О., доцент Доценко О.Л. 

Особливий захват у студентів і викладачів викликала праця над текстом для 

новоствореного іміджевого ролика про Університет Грінченка, який демонструва-

тимуть уже 2020 року. Над його перекладом на 8 іноземних мов і озвученням за-

кадрових голосів працювало 15 викладачів і 7 студентів. 

Пріоритети у 2020 р.: з метою формування якісного контингенту студентів 

проаналізувати досвід організації профорієнтаційної роботи в ІФ, вивчити ефек-

тивність системи профорієнтаційних заходів, знайти дієві шляхи покращення 

профорієнтації; дотримуватися принципу інформаційної відкритості, продовжити 

оприлюднення інформацію про життя ІФ на сайті Університету Грінченка. 

 

2. Розвиток персоналу та корпоративної культури Інституту філології – 

визначальні чинники інституційного поступу 

В основі корпоративної культури Університету Грінченка лежить принцип 

лідерського служіння, що передбачає особистісне зростання, активну позицію 

всіх членів колективу, де кожен має можливість проявити лідерські якості, брати 

участь у вирішенні важливих завдань і проблем, творчо розвиватися і досягати 

вагомих результатів. Працівники і студенти ІФ прагнуть дотримуватися проголо-

шених в Університеті Грінченка цінностей, дбають про якість корпоративних вза-

ємин, усвідомлюють відповідальність за освітню, наукову і суспільну діяльність. 

В Інституті філології працює 174 науково-педагогічні, наукові, педагогічні й 

інші працівники. У 2019 р. з Інституту розрахувалися 15 викладачів, на зміну їм 

прийшло стільки ж колег. Тож кадровий склад кафедр оновився на 8%, а навчаль-

ного відділу і НДЛ грінченкознавства – на 60%. Кадровий потенціалу Інституту 

має високу конкурентоздатність – 59% науково-педагогічних працівників мають 

наукові ступені: докторів наук, професорів – 26(15%), середній вік яких становить 

55 років; кандидатів наук – 76(44%), їхній середній вік складає 43 роки. 
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Наймолодші фахівці працюють на кафедрах, які забезпечують викладання 

іноземних мов. Це пов’язано, з одного боку, з підвищеною плинністю кадрів, з 

іншого – більшими можливостями залучити молоді висококваліфіковані кадри, 

адже на місце досвідчених майстрів приходять учорашні випускники магістрату-

ри. Тож кадрова політика в Інституті враховує як насущні потреби забезпечення 

освітнього процесу, так і довгостроко́ві, пов’язані зі створенням оптимального 

балансу збереження й оновлення кадрового потенціалу. 

Переважна більшість працівників і студентів Інституту прагне дотримуватися 

проголошених в Університеті Грінченка цінностей. Традиційно високою є участь 

у заходах з розвитку корпоративної культури. У них було задіяно 1475 студентів і 

313 викладачів. Інтерес до участі в заходах неформального підвищення кваліфіка-

ції зріс утричі. 
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Для підвищення кваліфікації викладачі обирали різні модулі, з яких популяр-

ними були модулі ІКТ (31 особа), фаховий (18) і лідерський (17). Інвестуванням у 

професійне навчання співробітників стало закордонне стажування, яке в 2019 році 

пройшли 11 осіб. 

 
Докторські дисертації успішно захистили доценти Башкирова О.М. і Мось-

па́н Н.В., кандидатську – старший викладач Федорова А.О. 

Інститут традиційно культивує повагу до ідейного лідера Університету. У 

2019 році проведено низку заходів на вшанування пості Бориса Грінченка: ХІІ 

Грінченківські читання; ІV Всеукраїнську лексикографічну науково-практичну 

конференцію. До бібліотек 49 освітніх і наукових установ України передано ви-

дані в Університеті твори Б. Грінченка; започатковано проєкт «Борис Грінченко 

мовами народів світу», першим виданням якого став переклад поеми «Матильда 

Аґраманте» іспанською мовою. 

Пріоритети у 2020 р.: підтримка саморозвитку науково-педагогічних кадрів, 

підвищення їхньої персональної відповідальності за власний розвиток в Універси-

теті Грінченка; сприяння успішній адаптації до змін у сфері вищої освіти, вирі-

шенню завдань, які стоять перед ІФ. 

 

3. Реалізація студентоцентричного принципу в освітньому процесі, 

соціально-гуманітарній роботі, мистецтві та спорті 

Пошук «формули успіху» для розбудови майбутнього ІФ відбувається шля-

хом налагодженої комунікації із суспільством, зокрема освітянською спільнотою 

Києва. Волонтерство і благодійність за показниками охоплення студентської ау-

диторії ІФ стали меншими, але якість таких акцій зросла. Основну увагу студенти 

звернули на реалізацію волонтерських і благодійних проєктів, які пов’язані з фа-

хом і майбутньою професійною діяльністю. Серед таких проєктів слід назвати та-

кі: «Із паперу на екран», цикл зустрічей «Грінченківська читальня», «Східний ві-

тер», «Дитяча усмішка», «#Київtrip», «Easy English», «Лікарські бібліотеки», 

участь у Міжнародному мультимистецькому проєкті «КороНація слова», заходи 

до відзначення Дня бібліотек тощо. 

Майже кожен другий студент (загалом 552, або 40%) взяв участь у волонтер-

ських і благодійних проєктах. Цільовою аудиторією волонтерства та благодійниц-

тва ІФ стали понад 1050 киян, участь студентів супроводжували близько 80 ви-

кладачів Інституту. До проєкту «З Києвом і для Києва» було залучено 39 виклада-

4 
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чів і 165 студентів. Загалом під керівництвом 80 викладачів більше 1000 студентів 

взаємодіяли з киянами. 

 
Мистецькі досягнення викладачів і студентів Інституту в 2019 році вагомі. 

Так, на всеукраїнському рівні у галузі вокально-хорового виконавства студентка 3 

курсу Пилипенко Регіна стала володаркою Гран-Прі у відкритому вокальному і 

хоровому конкурсі «Vocal.UA»; студентка 2 курсу Лихота Олександра зайняла І 

місце відкритому вокальному і хоровому конкурсі «Vocal.UA»; команда студентів 

2 курсу (Піскун Олександра, Кравчук Джесіка, Дремлюк Анастасія, Бідна Вікто-

рія) стала володарем ІІ місця у П’ятому Всеукраїнському конкурсі буктрейлерів 

«Book fashion 2019» в номінації «Трейлер до художньої книги». 

 
Мистецькі досягнення науково-педагогічних працівників: доцент Сінчен-

ко О.Д. став Лауреатом премії імені Леся Танюка «За збереження історичної 

пам’яті»; доценти Видайчук Т.Л. і доцент Русаченко Н.П. отримали Диплом два-

дцятого Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика за високу 

громадянську позицію, виховання в молоді почуття патріотизму та любові до рід-

ної мови; доцент Козачук А.М. став володарем Другої премії XIX Міжнародного 
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літературного конкурсу «КороНація слова» в номінації «Спецвідзнака «Як тебе не 

любити...»; доцент Башкирова О.М. видала повість для середнього шкільного віку 

«Ясь, або Пригоди маленького мрійника» (в-тво «Дж. Дж.», Україна-Австрія). 

2019 року проведено низку заходів для студентів з популяризації української 

мови, що відповідає схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 

липня 2019 р. № 596-р стратегії «Сильна мова – успішна держава». 

Заходи з популяризації української мови 

Назва заходу Зміст заходу 
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«Шевченківські дні грінченкіців» Екскурсія до Літературно-

меморіального музею Тараса Шев-

ченка  

10 1 

Квест «Шевченковими місцями» Вшанування річниці з дня наро-

дження Тараса Шевченка  

10 1 

Участь у відритому мікрофоні Декламація поезії, прози українсь-

кою 

9 2 

Флешмоб «Носій слова» Розповсюдження відео з поезією 

українською у соціальних мережах 

130 15 

Участь у диктанті національної єдності Написання диктанту 50 7 

Загальноуніверситетський квест «Мов-

ний марафон» 

Конкурс серед команд структур-

них підрозділів Університету на 

знання української мови 

70 8 

Гостьова лекція «Нова редакція «Украї-

нського правопису»: зміни і доповнен-

ня» 

Лекція присвячена основним змі-

нам і доповненням, які були вне-

сені до нової редакції «Українсь-

кого правопису» 

55 35 

Лекція “Сучасні тенденції слововислову 

в українській мові” 

Лекція для студентів 25 3 

Круглий стіл «Історія становлення і ро-

звитку української писемності» 

Круглий стіл з актуальних проблем 

становлення і розвитку української 

мови 

25 3 

Презентація відеопроєктів «Норматив-

ність і правильність фахового мовлення» 

Створеніня відеопроєктів в елект-

ронних ресурсах Центру культури 

української мови 

70 2 

Лекція-діалог «Битва за український 

правопис» 

Ознайомлення з нововведеннями в 

український правопис 

25 2 

І етап ХХ Міжнародного конкурсу зна-

вців української мови імені Петра Яци-

ка 

Конкурс на знання української 

мови 

40 5 

І етап Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шев-

ченка 

Конкурс на знання мовно-

літературних аспектів мови 

41 6 

Творчі інтерактиви «Моя улюблена бу-

ква», «Улюблене українське слово», 

«Улюблене українське прислів’я»  

Інтерактивні обговорення в блозі 

Центру культури української мови 

30 10 

Всього 690 590 100 
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В Інституті набирає популярності рух студентського тьюторства. Школу ко-

ординаторів відвідало 49 студентів, які стали наставниками груп 1 курсу, що на 

20% більше, ніж у 2018 р. 

Студентська рада (11 студентів) узяла участь тренінгах командоутворення. 

Майже кожен другий студент (552 особи) був залучений до волонтерських і бла-

годійних проєктів. 

Число студентів пільгових категорій збільшилося зі 112 осіб у 2018 році до 

140 осіб у 2019 році. 

 
2019 року кількість призначених стипендій суттєво не змінилася і зросла ли-

шень на 8,3%. 

Стипендіальне забезпечення студентів 

Вид стипендії Зимова сесія Літня сесія 

2017–2018 

н.р. 

2018–2019 

н.р. 

2017–2018 

н.р. 

2018–2019 

н.р. 

Академічна 197 180 128 172 

звичайна 172 162 110 151 

підвищена 25 18 18 21 

Іменна 1 1 1 1 

Соціальна 55 43 37 60 

Разом 253 224 166 233 

Пріоритети у 2020 р.: підвищення якості освіти через впровадження студенто-

центрованого навчання; формування відповідно до потреб ринку праці філологічних 

Діти учасників 
бойових дій 

Внутрішньо 
переміщені 

особи 
[ІМ’Я КАТЕГОРІЇ] 

Діти шахтарів 

Діти-сироти і 
діти без 

батьківського 
піклування 

Постраждалі від 
Чорнобиля 

Діти з 
багатодітних 

родин 

Студент з 
малозабезпечен

ої сім"ї 

СТУДЕНТИ СОЦІАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ 
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компетенцій у студента як активного учасника науково-освітнього процесу; враху-

вання в навчальній і соціально-гуманітарній роботі особистих якостей студента, фо-

рмування його індивідуальної освітньої траєкторії. 

 

4. Вплив упровадження нової освітньої стратегії 

та визначених пріоритетів на якість освіти в Інституті філології 

Кількісні та якісні показники навчального процесу 

У 2019 році відбулося незначне зростання студентського контингенту, що 

зумовлено збільшенням набору на бакалаврські програми, зменшенням кількості 

відрахованих студентів, збільшенням кількості поновлених на навчання – 39 осіб. 

Останній показник майже в 3 рази перевищує результат 2018 р. 

Загальну тенденцію до зменшення кількості відрахованих студентів порівня-

но з 2018 роком (майже на 38%) можна пояснити вищим рівнем підготовки всту-

пника, частково – підвищенням мотивації окремих студентів до здобування обра-

ної професії. 

 

Нова освітня стратегія Університету Грінченка зумовила важливі зміни в на-

прямах і завданнях філологічної освіти. Це пов’язано з упровадженням сучасних 

підходів до підготовки конкурентоспроможного і затребуваного у майбутньому 

фахівця, що дозволить йому ефективно працювати в освітній, науковій, мистець-

кій, політичній та інших сферах. Формування професійних філологічних компе-

тентностей відбувається у 8 Центрах Інституту. Кафедрами створено загалом 52 

ЕНК, 23 з яких – у 2019 р. 
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Лідерами в цьому процесі є кафедри української літератури і компаративісти-

ки, англійської філології та перекладу, германської філології. У творчому процесі 

створення ЕНК перебуває кафедра української мови. 

Показники абсолютної якості й успішності в порівнянні з 2018 роком частко-

во впали. Це зумовлено зниженням мотивації навчальної активності студентів 

старших курсів, почасти – наявністю однієї дисципліни, з якої студент отримав 

задовільну оцінку, а також поєднанням навчання з роботою за фахом. 

Якісні показники успішності студентів (за спеціальностями) 

Недостатню якість навчання продемонстрували студенти освітніх програмах 

«Мови і літератури англійська, італійська», «Переклад». Позначилася на зниженні 

якісних показників цих освітніх програм і плинність кадрів на кафедрах англійсь-

кої філології та перекладу, романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства. Традиційно достатні якісні показники в навчанні продемонструва-

ли студенти освітніх програмам «Мови і літератури японська, китайська, німець-

ка». 

Загальну тенденцію до зменшення кількості відрахованих студентів  можна 

пояснити вищим рівнем підготовки вступника, про що говорить зростання серед-

нього конкурсного балу на 7 з 9 освітніх програмах (в 2017–2018 н.р. на 23%). 

У вересні 2019 р. на навчання було поновлено 39 осіб, що майже в 3 рази пе-

ревищує результат 2018 р.. З метою формування якісного контингенту студентів 

на магістерських програмах варто проаналізувати досвід організації профорієнта-

ційної роботи, вивчити ефективність системи профорієнтаційних заходів, знайти 

дієві шляхи її покращення. 

 

Освітня програ-

ма 

1 курс 2 курс 3 курс 5 курс ІФ 
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Українська мова і 

література 

85,3 41,2 91,7 41,7 37,5 31,3 100 85.7 78,6 50 

Мова і література 

(англійська) 

78,8 27,3 85,7 33,8 90,4 32,9 83,3 33,3 84,6 31,8 

Мова і література 

(німецька) 

85,7 71,4 64,3 28,6 100 10 100 100 87,5 52,5 

Мова і література 

(іспанська) 

84 48 100 66,7 85 45 71,4 42,9 85,1 50,7 

Мова і література 

(італійська) 

93,3 40 100 58,3 83,3 16,7 75 25 87,9 35 

Мова і література 

(французька) 

84,6 46 84,6 53,8 100 25 100 50 92,3 43,7 

Мова і література 

(китайська) 

93 54,2 96,7 70 93,3 60 100 44,4 95,8 57,2 

Мова і література 

(японська) 

89,3 52,2 92,9 85,7 92,9 35,7 100 60 93,8 58,4 

Переклад 62,5 33,3 90,9 40,9 60 25 71,4 28,6 71,2 32 

ІФ 84 46 90 53,3 82,5 31,3 89 42,7 86,3 45,7 
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Відрахування студентів відповідно причин 

Освітня програма Академічна забо-

ргованість 

Інші причини РАЗОМ 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

Українська мова і література 7 9 5 6 11 4 13 20 9 

Мова і література (англійська) 46 51 26 64 41 34 110 92 60 

Мова і література (німецька) 6 7 6 5 5 5 11 12 11 

Мова і література (іспанська) 3 2 1 5 7 2 8 9 3 

Мова і література (італійська) 4 2 1 4 3 5 8 5 6 

Мова і література (французька) 2 5 5 5 1 2 7 6 7 

Мова і література (китайська) 4 1 1 5 0 2 9 1 3 

Мова і література (японська) 1 0 2 3 1 5 4 1 7 

Переклад 9 2 7 2 7 10 11 9 17 

Літературна творчість - - 1 1 1 0 1 1 1 

Разом 82 79 45 100 77 69 182 156 114 

Перспективними у 2020 р. методами роботи зі студентами ІФ вважає фор-

мування мотивів навчання, які базуються на зацікавленості дисциплінами, що ви-

вчаються, прагненні до успіху при підготовці до майбутньої професії, а також фо-

рмування професійної ідентичності студентів, що ґрунтується на філологічних 

компетентностях. 

 

5. Інновації, наукові дослідження, наукометрія 

та академічна доброчесність в Інституті філології 

Результати наукових досліджень за 2019 р. знайшли висвітлення в 11 (проти 

6 у 2018 р.) одноосібних і колективних монографіях, 2 з яких опубліковано за ко-

рдоном. Монографії видали професори Гальчук О.В., Махачашвілі Р.К., Сти-

шов О.А. Яворська С.Т., доценти Бітківська Г.В., Боса В.П., Гайдаш А.В., стар-

ший науковий співробітник Лашко М.В. Авторами 3 колективних монографій ста-

ли професори Вірченко Т.І., Козлов Р.А., Руснак І.Є., доцент Жигун С.В., 

Зросла кількість підручників і навчально-методичних посібників для вищих 

закладів освіти (19 проти 12 в 2018 р.) і загальноосвітніх шкіл (9 проти 2). Їхні ав-

тори – професори Гладуш Н.Ф., Ковбасенко Ю.І., Чеснокова Г.В., Яворська С.Т., 

доценти Вишницька Ю.В., Мілова О.Є., Москалець О.О., Семеніст І.В., Удовиче-

нко Л.М., Шапочкіна О.В., Шурма С.Г., старший науковий співробітник Бур-

ко О.В., старші викладачі Боришполець Ю.В., Гілевич А.В., Козачук А.М., Стре-

льченко К.С., викладачі Денисова Н.Б., Маматова В.В. 
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Професори Бровко О.О., Кара-

ман О.В., Караман С.О., Сажко Л.А. ма-

ють проіндексовані 3 статті у виданнях, 

що входять до Web of Science, професор 

Овсієнко Л.М. – 2 статті у виданні зі 

Scopus. З 23 статей, поданих до видань з 

названих наукометричних баз, 4 прийня-

то до друку, 9 – перебувають на рецензу-

ванні, 8 – відхилено, 2 статті надрукова-

но  

у виданні, останній номер якого втратив наукометричний статус («Вісник Націо-

нальної академії керівних кадрів культури і мистецтв»). 

 

Зменшилася кількість опубліко-

ваних статей у фахових виданнях (67 в 

2019 році проти 94 у 2018 р. і 178 у 

2017 р.). Така ситуація зумовлена пра-

гненням авторів опублікувати свої 

статті у престижних виданнях, що 

входять до міжнародних наукометрич-

них баз. 

Продовжили діяльність 3 спеціа-

лізовані вчені ради, де було захищено  

25 дисертацій (на 25% більше, ніж 2018 р.). Однак мушу відмітити, що неналежне 

дотримання процедури захисту в спеціалізованій вченій раді К26.133.08 призвело 

до подання здобувачем апеляції та її подальшого розгляду. Доводиться констату-

вати і неналежне оформлення атестаційної справи цього здобувача вченим секре-

тарем ради. 

 

2019 року Інститут видавав фахові 

видання: «Синопсис», «Літературний 

процес», «Studia Philologica». Усі три 

розміщено у реферативній базі ERICH 

PLUS. Найбільшого успіху в процесі 

просування до наукометричних баз до-

сяг «Синопсис» (головний редактор – 

професор Козлов Р.А.). Видання проі-

ндексовано в 3 міжнародних базах і 

роз- 

міщено в 3 міжнародних каталогах; подано на оцінювання у Scopus, Web of 

Science і на включення до категорії «Б» «Переліку наукових фахових видань 

України». 
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Окрім того в грудні 2019 р. кафедра східних мов і перек-

ладу зареєструвала в Міністерстві юстиції України науковий 

збірник «Sinology Studies», який виходитиме китайською й 

англійською мовами і візьме курс на входження до міжнаро-

дних наукометричних баз. 

Попри зниження кількості міжнародних наукових проє-

ктів (їх усього 3), зросла якість організованих 

7 всеукраїнських конференцій і семінарів, 23 гостьових лек-

цій, що позитивно   

впливає на імідж Університету серед української наукової спільноти. 

 

 

Результати участі та перемог у Всеукраїнських конкурсах студентських нау-

кових робіт залишаються фактично незмінними впродовж трьох років. 

Основними проблемами розвитку науки в ІФ є зниження рівня публікаційної 

активності науково-педагогічних працівників у фахових виданнях, недостатня кі-

лькість публікацій у виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science. З огля-

ду на це пріоритетними напрямами розвитку науки і реалізації наукових дослі-

джень у 2020 р. визначено такі: 

 підвищення публікаційної активності співробітників Інституту, зокрема у 

фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus 

та Web of Science; 

 просування наукових видань ІФ до наукометричних баз даних Scopus та 

Web of Science; 

розроблення й реалізація системи заходів, зорієнтованих на підготовку нау-

ково-педагогічних і наукових працівників ІФ до відповідальної роботи у складі 

разових спеціалізованих вчених рад, які будуть утворюватися з правом прийняття 

до розгляду і захисту дисертацій особами, які здобувають ступінь доктора  філо-

софії. 

 

6. Інтернаціоналізація та її значення для розвитку Інституту філології 

Науковці Інституту брали участь у 15 міжнародних науково-дослідних про-

єктах, 8 з яких виграно в 2019 р., а 7 – пролонговано з 2018 року. Учасниками цих 

проєктів були професор Махачашвілі Р.К., доценти Ананьєва Л.В., Гайдаш А.В. 
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Гладушина Р.М. Мосьпа́н Н.В. Підіпригора Ю.Г. Семеніст І.В. Шурма С.Г., ста-

рший викладач Щербаков Я.І., викладач Бахтіна А.О. 

Лідером за кількістю проєктів академічної мобільності є кафедра романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства (7 позицій), за нею – кафед-

ри англійської філології та перекладу (3), східних мов і перекладу (2 української 

літератури і компаративістики (1). 

 
У 2019 р. 21 студент навчався за програмами академічної мобільності пере-

важно в навчальних закладах КНР і Європи (Іспанії, Італії). 

 
 

Пріоритетними напрямами реалізації міжнародних проєктів в ІФ протя-

гом 2020 р. визначено: 

 підготовку і подання заявок на участь у програмах Erasmus+, Horizon 2020 

міжкафедральними робочими групами; 

 укладання двосторонніх договорів про співпрацю із закордонними вищими 

навчальними закладами та їх реалізація. 

 

7. Розвиток інфраструктури, результати та пріоритети 

фінансово-господарської діяльності 

У 2019 р. Інститут надавав додаткові освітні послуги, пов’язані з атестацією і 

навчанням державних службовців, проведенням захистів дисертацій, інших нау-
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кових і методичних заходів. Прибуток від проведених заходів зріс порівняно з 

2018 р. на 27% і складає 549 240,0 гривень. 

 
Окрім цього кафедра східних мов і перекладу отримала грант у розмірі 

28 320 доларів (США) від Посольства КНР на розвиток матеріальної бази центрів 

сходознавчих студій, китаєзнавства і Класу Конфуція. 

 

8. Управлінсько-організаційна робота в Інституті філології, 

забезпечення функціонування та розвитку 

Ефективне функціонування ІФ і його структурних підрозділів можливе за 

умови прийняття виважених і оптимальних рішень. Це одна з основних передумов 

забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, створення пози-

тивного іміджу, проведення правильної кадрової політики, регулювання соціаль-

но-психологічних взаємин в колективі ІФ. Важливу роль в управлінсько-

організаційній роботі відіграють вчена рада ІФ і директорат, де відбувається про-

гнозування і планування, обговорення важливих питань навчальної, наукової й 

інших видів діяльності, прийняття управлінсько-організаційних рішень, а також 

оцінка ефективності раніше прийнятих ухвал. 

Пріоритет: використання технології управління з урахуванням потреб та ін-

тересів кожного науково-педагогічного працівника і студента, що дозволить мак-

симально інтегрувати потреби й інтереси обох сторін, мінімізувати негативний 

вплив людського фактора в процесі діяльності Інституту філології. 
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