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1. Місце Інституту філології в системі столичної освіти та освіти України. 

Реалізація стратегії відкритості 
 

Інститут філології – один з найбільших структурних підрозділів Університету 

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

У 2020 р. ІФ продовжив реалізацію політики ефективного вирішення поставлених 

завдань щодо підвищення конкурентоспроможності освітніх програм, поліпшення 

навчально-освітньої діяльності, розвитку філологічної науки, забезпечення 

продуктивної взаємодії всіх членів колективу і належного вирішення соціально-

гуманітарних завдань. 

Під час вступної кампанії 2020 р. на бакалаврські освітні програми ІФ було 

подано 4185 заяв, що на 8,6% більше, ніж у 2019 р. (3826). Найбільшою 

популярністю традиційно користувалася програма 

Переклад (англійська мова) – 1029 заяв; кількість заяв 

на 1 бюджетне місце дещо знизилася (34,3 супроти 36 

минулого року). 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 було заповнено на 100%. На програмі Мова і література (іспанська), де 

ліцензійний обсяг збільшено 

до 50 місць, вільними 

залишилися тільки 2, що є 

безперечним успіхом. 

Популярність 

бакалаврських програм в ІФ 

засвідчує і кількість 

зарахованих на навчання вступників з 1–3 пріоритетами. На 55,6% збільшився цей 
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показник на освітній програмі Мова і література (французька), на 48% – на 

програмі Мова і література (німецька), на 40% – на програмі Мова і література 

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

література (англійська), де 68% всіх, кого було зараховано на 1 курс, складають 

абітурієнти з 1–3 пріоритетами. 

Ситуація зі вступом на магістерські програми у 2020 р склалася тривожна: за 

два останні роки намітилася тенденція до заповнення тільки бюджетних місць. 

Частина випускників бакалаврату ІФ, яка вступала до магістратури загалом, віддала 

перевагу перехресному вступу. Окремі магістерські програми втратили популярність 

серед абітурієнтів; так, рейтинг програми Літературна творчість за кількістю 

вступників упав удвічі (4 проти 9 минулого року). Набір на магістерську програму 

Зарубіжна література та світова художня культура другий рік поспіль не 

виправдав наших очікувань. 

Для досягнення високих результатів вступної кампанії ІФ проводив потужну 

профорієнтаційну роботу. Іміджевими стали такі заходи: 

 створення і поширення на порталі Інституту, в соціальних мережах відео-

роликів про Інститут і мови, які вивчають здобувачі освіти в ІФ; 

  профорієнтаційні онлайн-заходи «Правильний вибір професії»; літературно-

мистецький конкурс «Березневі містерії»; творчий проєкт «Осіння театральна 

школа»; зустрічі з письменниками Степаном Працюком, Софією Міколяш; онлайн-

лекція «Невідомі дисиденти: Роман Корогодський», участь у яких брали 

старшокласники м. Києва та інших міст України; 

 Дні відкритих дверей (онлайн). 

Порівняно з 2019 р. показник охоплення аудиторії студентів, викладачів, гостей 

профорієнтаційними заходами в 2020 р. збільшився на 290 осіб (на 24,3%). 

Колектив ІФ у 2020 р. послідовно реалізовував стратегію відкритості, 

популяризуючи Університет Грінченка і сприяючи зростанню його пізнаваності в 

системі вищої освіти України. Цільовою аудиторією іміджевої кампанії були 

старшокласники загальноосвітніх закладів, студенти коледжів, освітяни й інші. 



4 
 

У сучасних умовах практики відкритості ІФ стали важливим засобом впливу на 

соціально-гуманітарний фон м. Києва. Основним інструментом взаємодії ІФ і міста 

став проєкт «З Києвом і для Києва», що функціонує на постійній основі кілька років 

поспіль. Логіка відкритості передбачає масове залучення киян різного віку до 

некомерційних і маловидаткових імпрез. Серед найцікавіших заходів 2020 р. стали 

літературно-мистецький конкурс «Березневі містерії»; творчий проєкт «Осіння 

театральна школа»; онлайн-гра «Основи локалізації відеоігор»; цикл онлайн-занять 

з усного мовлення англійською; онлайн-курси японської мови «Maneki Neko 

Japanese»; онлайн-зустріч «Нові звички і ритуали – секрети одужання суспільства». 

Пандемія COVID-19 внесла зміни у 

реалізацію стратегії відкритості; більшість 

заходів відбувалася онлайн. Ця обставина 

вплинула на кількість залучених до них 

киян, яка, попри зусилля студентів і 

викладачів, зменшилася майже вдвічі – 378 

осіб, тоді як у 2019 р. ця цифра складала 

640 учасників. Вагома причина – неготовність основної категорії учасників до 

діяльності із залученням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Попри 

цю обставину літні люди отримували можливість комунікувати зі студентами, 

набувати навички спілкування українською й іноземними мовами, підвищувати 

соціальну активність. Зважаючи на виклики і психологічну напругу, ці заходи були 

вкрай необхідні й отримали позитивні відгуки підопічних Оболонського 

територіального центру соціального обслуговування. Можемо говорити про 

системний підхід до соціально-гуманітарної діяльності, яка перетворюється на 

серйозну інвестицію в потенціал київської громади. 

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; 

Студенти Викладачі Кияни
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 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 (196 – науково-педагогічних; 5 – 

педагогічних; 4 – наукових; 6 – інших 

працівників). 12 співробітників звільнилися, 

3 – пішли в декретну відпустку. 

Працевлаштувалися в ІФ 35 викладачів (15 

– на кафедру германської філології, 8 – 

кафедру 

англійської 

філології та 

перекладу, 6 – 

кафедру 

романської 

філології та 

порівняльно-

типологічного мовознавства, 4 – кафедру східних мов і перекладу, 2 – кафедру 

української мови). Інформацію про якісний склад науково-педагогічних 

працівників кафедр ІФ подано в діаграмі. 
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На кінець 2020 р. вперше за останні роки в ІФ вакантними залишилися лишень 

1,0 ставка викладача, 0,75 ставки старшого викладача і 0,5 ставки лаборанта. 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%. 

З метою швидкої та ефективної адаптації нових викладачів до особливостей 

роботи в ІФ було проведено низку заходів, зокрема методичні семінари, один з яких 

був присвячений специфіці роботи з електронними курсами (Козачук А.М.), інший 

– підготовці робочих програм навчальних дисциплін (Заяць Л.І.). У вересні 2020 р. 

новачки мали можливість тричі відвідати Адаптаційні тренінги, організовані ННЦ 

розвитку персоналу та лідерства. Опанування новими колегами навичками 

викладацької роботи і залучення до корпоративної культури Університету Грінченка 

відбувалися також через інститут наставництва, до якого було залучено найбільш 

досвідчених викладачів ІФ. 

Якісний перехід на навчання в 

дистанційному та онлайн-форматі передбачав не 

тільки вдосконалення змісту програм 

навчальних дисциплін і запровадження нових 

форм роботи, але і стажування, підвищення 

кваліфікації, індивідуальну роботу з 

викладачами тощо. В умовах пандемії науково-

педагогічні працівники ІФ знайшли можливість для безперешкодного і 

безперервного виконання індивідуальних програм підвищення кваліфікації, що 

вимагало від них мобільності, опанування різних технологій дистанційного й 

онлайн-навчання. Так, якщо в 2019 р. викладачі пройшли стажування за 115 

програмами, то в 2020 р. вони освоїли вдвічі більше програм підвищення кваліфікації 

– 227, з них 192 – в онлайн-форматі.  

Науково-педагогічні працівники ІФ використали можливість долучитися до 

міжнародних онлайн-ресурсів (123), зокрема освоїли 95 курсів, безкоштовний 

доступ до яких надала платформа Coursera. Популярними були традиційні програми 

2018 2019 2020
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Кількість викладачів ,  які  

пройшли підвищення 

кваліфікаці ї 
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особистісного зростання, запропоновані фахівцями Університету, зокрема за 

модулем ІКТ пройшли стажування 16 викладачів, за лідерським – 19, дослідницьким 

– 7, дидактичним – 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). Актуальним у 2020 р. 

залишалося неформальне 

підвищення кваліфікації для 

співробітників через майстер-

класи, тренінги, воркшопи, організовані досвідченими професіоналами для колег. У 

2020 р. інтерес співробітників до участі в заходах неформального підвищення 

кваліфікації порівняно з 2019 роком зріс майже втричі; окремі співробітник ІФ 

відвідали два-три заходи. 

Тематика заходів неформального 

підвищення кваліфікації 
Дотримання мовних норм у мовленнєвій діяльності фахівця Дроботенко В.Ю., Горохова Т.О. 

Вимоги до укладання робочих програм навчальних дисциплін Заяць Л.І. 

Особливості застосування інтерактивних технологій в навчанні філологів Пашкевич К.В., Білик К.М. 

Мовна культура наукового тексту: унормування терміносистеми 

педагогічної наукової галуз  

Караман С.О., Караман О.В., 

Овсієнко Л.М. 

Візуалізація лекційного матеріалу: як зробити видовищну презентацію Козачук А.М. 

Казка та її терапевтичні можливості Саврасова-В’юн Т.О. 

Використання електронних курсів у навчальному процесі Козачук А.М. 

What is Public Speaking? Why Is It Important? Бобер Н.М. 

Мова в іммерсії. Досвід програми PROFLE+ Девос А.О. 

Письменницька творчість та письменницьке повсякдення: гармонія чи 

суперечність? 

Гримич М.В. 

Видавничий проєкт «Постаті культури» та проблеми сучасної біографістики Сінченко О.Д. 

Європа без географічних та цифрових кордонів. Інтернаціоналізація освіти й 

науки за часів локдауну 

Копитіна А.С. 

Виклики навчання у США Пилинський Я.М. 

Випікання печива «Миколайчик» Оверчук О.Л. 

Малюємо кашубські візерунки Половинкіна М.І. 

Онлайн по-грінчченківськи Мосьпан Н.В. 

На ефективність діяльності ІФ суттєвий вплив має корпоративна культура 

Університету Грінченка, яку реалізують усі суб’єкти освітньої діяльності – 

73%

27%

Аналітика участі 

співробітників у заходах з 

розвитку
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викладачі, співробітники і здобувачі освіти. ІФ приділяє значну увагу імплементації 

Кодексу корпоративної культури, найбільш вагомими заходами якої в 2020 р. стали 

збори трудового колективу ІФ; зустрічі адміністрації зі здобувачами освіти різних 

курсів; тематичні кураторські години з розвитку корпоративної культури. 

ІФ традиційно культивує повагу до ідейного лідера Університету Грінченка. 

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

умовах карантинних обмежень це переважно онлайн-заходи, зокрема 

ХІІІ Грінченківські читання – Всеукраїнська наукова онлайн-конференція 

«Грінченкознавство: проблематика і перспективи досліджень»; V Всеукраїнська 

науково-практична онлайн-конференція «Від словника Бориса Грінченка до 

сучасних лексикографічних систем»; презентація багатотомного видання «Борис 

Грінченко. Зібрання творів»; декламація творів Бориса Грінченка «Пам’яті Бориса 

Грінченка»; проєкт «Грінченківська весна»; конкурс «Слово Грінченка»; віртуальні 

екскурсії першокурсників до музею Бориса Грінченка; заповнення на wiki-порталі 

Словника Бориса Грінченка. 

Популяризація спадщини Бориса Грінченка потребує використання сучасних 

методів її текстологічного опрацювання, які б 

уможливили залучення широкого кола науковців до 

вивчення та опрацювання творів патрона Університету, 

її активне використання в освітньому і виховному 

процесі. Із цією метою в 2020 р. започатковано 

реалізацію проєкту зі створення онлайн-платформи 

текстологічного опрацювання корпусу творів Бориса Грінченка. Допомогу в 

оцифровуванні творів Бориса Грінченка надала бібліотека Університету; 

науковцями ІФ проаналізовано можливості різних програмних комплексів з 

відповідним функціоналом; проведено перемовини щодо їх налаштування, 

вдосконалення відповідно до потреб проєкту; розроблено оновлену концепцію 

промоції проєкту в умовах пандемії, залучення науковців відповідної кваліфікації. 

Втім проєкт онлайнової платформи текстологічного опрацювання корпусу 

творів Бориса Грінченка потребує, крім залучення науковців-філологів і фахівців-

36%

34%

30%

Кількість учасників 

Грінченківської  

декади 

2020 2019 2018
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програмістів, придбання ліцензії на програмні комплекси. Із цією метою в 2020 р. 

кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства подала заявку 

на грант Українського культурного фонду «Електронний архів і корпус текстів 

Бориса Грінченка "Грінченкознавство"» за лотом «Культурна спадщина» програми 

«Інноваційний культурний продукт». Отримавши високу оцінку експертів (21 місце 

з 207 у лоті), заявка не отримала фінансування через скорочення бюджету УКФ, 

пов’язане з пандемією COVID-19. Нині підготовлено вдосконалену заявку на сезон 

2021 р. з урахуванням зауважень експертів. 

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, зокрема інтерактивний квест «Мовний марафон»; онлайн-

вікторину «Таємниці писемності»; флешмоби «Носій слова» і «Люблю українську 

мову»; творчий інтерактив «Улюблене українське слово» та інші). У рамках 

Грінченківської декади успішними були онлайн-заходи «What is Public Speaking? 

Why Is It Important?», «Мова в іммерсії. Досвід програми PROFLE+», 

«Письменницька творчість та письменницьке повсякдення: гармонія чи 

суперечність?», «Літературно-мистецький діалог крізь призму ідентичностей», 

«Онлайн по-грінченківськи». У 2020 р., незважаючи на незвичний формат 

проведення заходів, кількість учасників збільшилася на 36,4% – до 1085 осіб 

порівняно з 690 – у 2019, з них – 990 студентів, 95 викладачів (відповідно 590 і 100 в 

2019). Таку тенденцію можна пояснити внутрішньою потребою учасників освітнього 

процесу в живому спілкуванні не лише в межах навчальних занять, а й у 

позанавчальний час. 

Студенти Викладачі

990
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З грудня 2020 р. на кафедрі української мови функціонує клуб любителів 

української мови «Причасти мене розмовою українською мовою», участь у якому 

беруть 23 співробітники різних структурних підрозділів Університету Грінченка. 

Основна мета клубу – популяризація української мови і літератури, здобутків 

української культури і мистецтва. 

Важливим чинником корпоративної культури в 2020 р. було стимулювання 

результативної праці співробітників шляхом морального і матеріального 

заохочення працівників. Протягом року 10 співробітників ІФ було відзначено 

нагородами різних рівнів. За багатолітню подвижницьку науково-дослідну 

діяльність у галузі грінченкознавства провідного наукового співробітника кафедри 

української літератури, компаративістики і грінченкознавства проф. Яременка В.В. 

нагороджено медаллю Бориса Грінченка «За служіння людині, громаді, 

суспільству». Визнанням професіоналізму філологів стали Премія Надзвичайного і 

Повноважного Посла КНР в Україні для найкращих викладачів китайської мови, яку 

отримав доц. Москальов Д.П.; перемога у номінації «Краща монографія» Конкурсу 

на здобуття премії імені Бориса Грінченка проф. Гальчук О.В. («Тексти по колу: 

пізнати Себе в Іншому»). 

У 2020 р. ІФ значну увагу приділив питанням зміцнення позитивного іміджу 

Університету Грінченка через реалізацію 

низки заходів, зокрема розвиток віртуального 

проєкту «Людські історії» (218 історій-

дописів); систематичне оприлюднення 

інформації про діяльність ІФ, кафедр на 

порталі Інституту, Університету, у соціальних 

мережах; участь у проведенні Дня подяки 

партнерам Університету та Інституту, 

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

привітань партнерам тощо. 

В ІФ 2020 р. відбулося чимало традиційних корпоративних онлайн-заходів, 

серед яких – Шевченківський березень, урочистості з нагоди вручення дипломів 

Студенти Викладачі Гості
119 59

727
172

66

957
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випускникам, зустріч із першокурсниками, відео-привітання з нагоди Дня 

працівників освіти, День української писемності та мови, фестиваль-конкурс 

соціальних проєктів студентських груп та інші. Прикро, що намарними були зусилля 

колективу у підготовці Дня Інституту філології, для святкування якого було обрано 

12 березня – день, який, за прикрим збігом обставин, став початком весняного 

карантину. На той момент, коли суспільство з відчуттям невизначеності заглибилося 

в реальність пандемії, коли перспектива тривалого періоду закритих 

університетських корпусів здавалася нереальною, колектив ІФ не зорієнтувався, що 

заходи такого рівня можна проводити дистанційно чи онлайн. Свято за розкладом не 

відбулося. 

Відповіддю колективу ІФ на виклики пандемії були 

волонтерство і благодійництво, що реалізовувалися 

через низку заходів: конкурс соціальних проєктів 

студентських груп («Стоп Булінг!», «Жести допомоги», 

«Популяризація української мови», «Так – 

самовдосконаленню!», «Із паперу на екран», 

«Грінченківська читальня», «Anti-trouble committee», 

«Easy Chinese», «Health&Library», «Лінгвістичні вечорниці», «TolerantGrinch» та 

інші); Міжнародні літературні конкурси «Молода КороНація» і «Коронація слова. 

Твори для дітей»; благодійну акцію «Чашка кави»; онлайн-літературник «Black 

ARTday». Порівняно з 2019 р. показник охоплення студентської та викладацької 

аудиторії волонтерськими проєктами у 2020 р. зменшився, однак зросла якість 

волонтерських акцій, що пов’язані з фахом і майбутньою професійною діяльністю 

здобувачів освіти. 

Для подальшого розвитку високого рівня корпоративної культури ІФ має такі 

пріоритети 2021 року: 

 зміцнення соціального партнерства працівників і студентів ІФ на основі 

цінностей і традицій Університету Грінченка, підвищення їхньої відповідальності за 

якість навчальної, наукової та інших видів діяльності; 

 розвиток у всіх учасників освітнього процесу загальної культури і 

Студенти Викладачі

552
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29
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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» на 

університетському порталі. 

 

3. Особливості соціально-гуманітарної роботи, взаємодія 

зі студентським самоврядуванням, 

мистецтво та студентський спорт в умовах пандемії 

Соціальний захист і підтримка студентів реалузовувалися відповідно до 

законодавства і з урахуванням руху контингенту. Протягом 2020 р. ІФ здійснював 

соціальний супровід здобувачів освіти пільгових категорій, зокрема було оновлено 

базу даних, проведено семестрові контрольні звірки документації для нарахування 

соціальних виплат і стипендій за результатами заліково-екзаменаційних сесій, у 

святкові та канікулярні періоди фіксовано місце перебування студентів-сиріт, 

проведено благодійні акції для підтримки студентів соціальних категорій і тих, хто 

опинилися в складних життєвих обставинах. У 2020 р. контингент студентів, які 

належать до соціальних категорій (147 осіб), фактично не змінився. 

Розподіл студентів за соціальними категоріями 
Пільгові категорії здобувачів освіти 2019 2020 

Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 15 21 

Особи, які є дітьми з інвалідністю та особи з інвалідністю І-ІІІ групи 29 24 

Особи, які є дітьми учасників бойових дій 43 46 

Особи, які є дітьми загиблих (померлих) учасників бойових дій – 2 

Особи, які є дітьми інвалідів війни – 1 

Внутрішньо переміщені особи 41 40 

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 7 

Особи, батьки яких є шахтарями, котрі мають стаж підземної роботи не 

менше 15 років 

6 6 

Особи з малозабезпечених сімей 1 – 

Особи з багатодітних сімей 2 – 

Разом 140 147 

ІФ продовжив сприяти іногороднім студентам у забезпеченні житлом 

(формування списків студентів, створення бази даних гуртожитків-партнерів, 

поселення, психолого-педагогічний супровід мешканців гуртожитків). 309 осіб 
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(100% усіх, хто виявив бажання) 

отримали місця в гуртожитках. Це на 

21,4% більше, ніж у 2019 р. (243 особи). 

Соціально-гуманітарна діяльність ІФ 

була спрямована на активізацію 

діяльності кураторів академічних груп, 

які здійснювали супровід студентів у 

період карантинних обмежень, 

проводили моніторинг стану здоров’я 

здобувачів освіти, допомагали їм адаптуватися до умов дистанційного та онлайн-

навчання. 

На 28,6% зросла кількість кураторів, що викликано збільшенням академічних 

груп і виробничою необхідністю – кураторів призначено четвертокурсникам. 

У 2020 р. створено сприятливі 

умови для успішного опанування 

студентами освітніх програм, 

здорового способу життя, 

культурного дозвілля через 

комунікацію і взаємодію зі 

старшокурсниками і викладачами. 

Проведено низку заходів: відзначення 

Дня Соборності України, 

Міжнародного дня рідної мови, 

Всесвітнього дня вишиванки, Міжнародного дня студента, Дня Державного Прапора 

України, Дня української писемності та мови, Дня пам’яті та примирення, Дня 

Гідності та Свободи, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; 

вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, загиблих у антитерористичній операції, 

жертв Чорнобильської трагедії, Голодомору, геноциду кримськотатарського народу; 

фестиваль «Скоро літо!» у форматі театру перед мікрофоном, онлайн-презентації 

«Ось ми які!», онлайн-екскурсії до історичних пам’яток України, музеїв, виставок, 

15%

17%

33%

1%

1%

28%
5%
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галерей; майстер-класи, тренінги і воркшопи. Простір для реалізації можливостей 

студентів створено завдяки діяльності творчих студій і гуртків: студії «Література і 

час», кіноклубу «Кінематограф і література», майстерні поетичного перекладу, 

практикуму «Я – диктор оповідань для дітей», клубу «Фламенко», студії 

«Мельпомена», що впродовж року залучили до різних заходів 263 студенти. 

Карантинні обмеження не вплинули на активність студентства у культурному 

дозвіллі, внутрішній потенціал якого не тільки реалізувався у мистецьких проєктах, 

але сприяв перемозі в окремих заходах: 

Призові місця переможців і різних конкурсах 
Назва заходу Переможець Місце 

Грант уряду КНР на стажування у провідному університеті Гендзьора Олена Грант 

Премія Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні 

для найкращих студентів, які вивчають китайську мову 

Гендзьора Олена Премія 

Премія Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні 

для найкращих студентів, які вивчають китайську мову 

Постолюк 

Маргарита 

Премія 

Номінація «Кращий переклад прозового твору», 

І Всеукраїнський конкурс художніх перекладів з китайської 

мови 

Гендзьора Олена 1 

Міжнародний науковий Шекспірознавчий конкурс імені 

Віталія Кейса 

Догадіна Вікторія 1 

ІV Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «SOLOVIOV 

ART» 

Гончарук Валерія 1 

ІV сезон Міжнародного конкурсу «Зірки Європи» Гончарук Валерія 1 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

Гендерних досліджень 

Бречко Анастасія 2 

Міжвузівський конкурс молодих перекладачів у рамках 

ІІ Міжнародного симпозіуму «Соціокультурний дискурс 

глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація» 

Надвернюк Марія 2 

Конкурс відеопоезії «Костенкіана-2020» Мельник Ганна 2 

Номінація «Кращий поетичний переклад», І Всеукраїнський 

конкурс художніх перекладів з китайської мови 

Брижик Ольга 3 

Номінація «Кращий переклад прозового твору», 

І Всеукраїнський конкурс художніх перекладів з китайської 

мови 

Коцюба 

Олександра 

3 

Номінація «Літературна творчість», Інтерактивний конкурс-

фестиваль «Грінченківська весна-2020» 

Золотухіна Анна 3  

Номінація «Образотворче мистецтво», Інтерактивний конкурс-

фестиваль «Грінченківська весна-2020» 

Попова Ольга 3 

Національний конкурс художнього перекладу поетів Канади Крсек Дар’я 3 

Національний конкурс художнього перекладу поетів Канади Ізвекова Єлизавета 3 

Національний конкурс художнього перекладу поетів Канади Доценко Марія Диплом 

National Ukraine Essay Writing Competition 2020 Журба Андрій 3 

Номінація «Вправне володіння голосом», Інтерактивного 

конкурсу «Слово Грінченка» 

Сад Анна Диплом 
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В ІФ ведеться активна співпраця з органами студентського самоврядування; 

регулярними стали зустрічі зі старостами академічних груп і студентською радою 

для вирішення нагальних питань; виборні представники органів студентського 

самоврядування беруть активну участь у засіданнях вченої ради і директорату. 

Органами студентського 

самоврядування було проведено в 

2020 р. низку заходів: благодійну 

акцію «Чашка кави», знято відео 

«Цінності Університету» й «Ось 

ми які», флешмоб «Море 

талантІФ», флешмоб «ІФнуте 

літо», відео-презентацію 

студентського дозвілля, розкриття 

талантів студради ІФ, спрямованих на розвиток активного студентського 

самоврядування. 

Студентська рада ІФ проявляє активний інтерес до командної взаємодії. У 

тренінгах командоутворення участь узяли 12 членів студради. 

У 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. 

В умовах карантину актуальним серед викладачів і студентів стало зниження 

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

створено платформу «Релакс по-філологічному» як безпечне, комфортне 

середовище, що сприяло активізації внутрішніх ресурсів учасників освітнього 

процесу. Платформа мала 7 рубрик: «Наші таланти», «Книжковий клуб», «Екскурсії 

музеями», «Моє дитинство», «Профілактика захворювань», «Психологи 

інформують», «Мелодії для релаксації», що спрямовувалися на задоволення 

особистісних потреб студентів і викладачів. Близько 80 осіб долучилися до 

розширення змістового контенту рубрик. Крім зазначених заходів, викладачі ІФ 

590

258

66

552

204 241

990

263

61

445
233 318

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНИХ ПРОЄКТІВ

2019 2020
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брали участь у мистецьких проєктах, що сприяло досягненню їхніх персональних 

мистецьких перемог (див. таблицю). 

Персональні мистецькі перемоги викладачів 
Назва конкурсу Переможець Місце 

Автор сценарію «Легенда про Житомир» 

(Житомирський академічний обласний театр ляльок) 

Башкирова О.М. Прем’єра 5 

вересня 

Інтерактивний конкурс-фестиваль «Грінченківська 

весна-2020», номінація «Літературна творчість» 

Башкирова О.М. 1 

Інтерактивний конкурс-фестиваль «Грінченківська 

весна-2020», номінація «Інструментальне виконавство» 

Вишницька Ю.В. 1 

Інтерактивний конкурс-фестиваль «Грінченківська 

весна-2020», номінація «Декоративно-прикладне 

мистецтво» 

Руснак І.Є. 1 

Інтерактивний конкурс-фестиваль «Грінченківська 

весна-2020», номінація «Теле- та відео урок для 

школярів» 

Вишницька Ю.В. 3 

Інтерактивний конкурс-фестиваль «Грінченківська 

весна-2020», номінація «Літературна творчість» 

Козачук А.М. 3 

Премія імені Леся Танюка «За збереження історичної 

пам’яті» 

Сінченко О.Д. Лауреат 

премії 

Номінація «Читання поезії китайською мовою» 

інтерактивного конкурсу «Слово Грінченка» 

Ху Жунсі Диплом 

Отже, можемо констатувати, що через соціально-гуманітарну роботу ІФ 

намагався обмежити негативний вплив пандемії на викладачів і студентів, сприяв 

їхній активній участі в найрізноманітніших 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. 
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4. Забезпечення якості освіти в умовах пандемії 

 
У 2020 р. навчання в ІФ обрали 522 

студенти (на 5,7% більше порівняно з 

2019 роком). Це зумовило зростання 

студентського контингенту на 

бакалавраті на 9,2% і зменшення 

показника в магістратурі на 6,7%. За 

2019–2020 н.р. (від 01 вересня 2019 р. до 

30 червня 2020 р.) зі складу студентів було відраховано 114 осіб, причинами чого 

були відсутність заочної форми навчання на окремих освітніх програмах, 

неможливість поєднувати навчання з роботою, виїзд за кордоном. Показники 

залишилися на рівні 2019 р. 

У вересні 2020 р. на навчання було поновлено 20 осіб, що майже в 2 рази менше, 

ніж у 2019 р. Однак це не вплинуло на загальну тенденцію до зростання контингенту. 

Контингент станом на грудень 2020 р. складає 1502 студенти (бакалаври – 1320, 

магістри – 182), що на 7,3% більше, ніж у попередньому році. 

 

 

Освітня програма 

Академічна 

заборгованість 

Інші причини Всього 
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Українська мова і література 9 5 2 11 4 6 20 9 8 

Мова і література (англійська) 51 26 16 41 34 49 92 60 65 

Мова і література (німецька) 7 6 1 5 5 5 12 11 6 

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

Мова і література (італійська) 2 1 0 3 5 2 5 6 2 

Мова і література (французька) 5 5 0 1 2 6 6 7 6 

Мова і література (китайська) 1 1 2 0 2 1 1 3 3 

Мова і література (японська) 0 2 2 1 5 9 1 7 11 

Переклад 2 7 2 7 10 7 9 17 9 

Літературна творчість – 1 1 1 0 0 1 1 1 

Разом 79 45 27 77 69 87 156 114 114 

2020 рік приніс серйозні виклики університетській освіті, що пов’язано з 

поширенням COVID-19. Їх довелося долати викладацькому колективу разом з 

першокурсниками, котрі формували перший свій університетський досвід у форс-

Бакалаври Магістри Разом
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мажорних обставинах. Не менш затратним у людських і технічних ресурсах був 

перехід на викладання і навчання онлайн і дистанційно, що вимагав відмінних від 

традиційних форм і моделей взаємодії. Викладачі, які створили ЕНК до своїх 

навчальних дисциплін у попередній період, опинилися у більш вигідному становищі, 

тоді як інші змушені були комунікувати зі студентами за допомогою інших ресурсів 

– через електронну пошту або месенджери (WhatsApp, Facebook Messenger, Tele-

gram, Viber, Skype тощо). Закладені останніми роками в Університеті Грінченка 

інфраструктурні рішення розвитку онлайн-освіти виявилися актуальними в кризовій 

ситуації. 

На початку нового навчального 

року всі кафедри долучилися до 

наповнення електронних оболонок 

навчальних курсів. Тільки в першому 

семестрі 2020–2021 н.р. викладачі 

використовували 318 

несертифікованих ЕНК, що на 46,8% 

більше, ніж минулого навчального року в цей же період (149). 18 ЕНК було 

сертифіковано. Лідером у цьому процесі стала кафедра германської філології. 

Динаміки в процесі сертифікації ЕНК в 2020 р. немає, що пов’язано з низкою 

причин: оновленням вимог до ЕНК у новому «Положенні про сертифікацію», 

особливостями освітніх програм (великий обсяг курсів, значна кількість 

комплексних ЕНК), вимушеним перерозподілом робочого часу викладачів у зв’язку 

з карантинними заходами і переходом на дистанційне навчання, емоційною 

напругою. 
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Викладачі використовували для дистанційного та онлайн-навчання різні 

платформи, зокрема Zoom, Hangouts 

Meet, Webex тощо, підбираючи 

зручний і для себе, і для студентів 

ресурс. Така свобода вибору дозволила 

зробити перехід на дистанційку менш 

болючим для колективу. 

Через нерівномірну готовність кафедр до переходу в дистанційний та онлайн-

простір дирекція у перші тижні такого навчання здійснювала моніторинг занять з 

метою виявлення недоліків і труднощів в організації навчального процесу. Одразу 

було з’ясовано низку проблем, пов’язаних з відсутністю в окремих учасників 

освітнього процесу сучасних комп’ютерів або смартфонів, доступу до інтернету, 

надійного зв’язку і перебоями в роботі через перевантаження ресурсів. Вразливою 

групою стали викладачі старшого покоління, для яких освоєння сучасних технологій 

було справжнім випробуванням. Названі труднощі поступово вдалося усунути через 

наявний в Університеті ліцензований Zoom, можливість для окремих викладачів 

використовувати університетські ноутбуки, гарнітури і веб-камери для проведення 

занять у формі відеоконференцій тощо. Навесні, коли вперше перейшли на 

дистанційне навчання, переважали проблеми, пов’язані з наявністю чи станом 

технічних пристроїв, неякісним інтернетом, перевантаженням освітніх платформ; 

восени з’явилися труднощі, пов’язані з емоційною напругою учасників освітнього 

процесу, скаргами на здоров’я, ненормований робочий день і перевантаження. 

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 
 

У червні 2020 р. усі 

бакалаврські 

програми ІФ 

оновлено 

відповідно до 

нового стандарту 

вищої освіти  

2019 2020

Прогрес сертифікації за підрозділами

КАФП

КГФ

КРФПТМ

КСЛ

КСМП

КУЛКГ
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за спеціальністю 035 «Філологія». Вибудувані й уніфіковані нові моделі практик 

сприятимуть професійному становленню студентів, зростанню їхньої емпатії, 

витримки і психологічної стійкості, розвиватимуть комунікативні та 

організаторські здібності. Незважаючи на всі виклики в період карантинних 

обмежень, показники абсолютної успішності та якості порівняно з 2019 р. зросли на 

всіх освітніх програмах, окрім програми Мова і література (німецька), де якісний 

показник зменшився на 11,2%. Дистанційне та онлайн-навчання дало можливість 

викладачам краще контролювати мотивацію і залученість студентів до ак-тивної 

роботи на заняттях, а також реалізовувати індивідуалізовані моделі навчання, 

особливо, коли здобувачі освіти поєднували навчання з роботою. 

Зростання успішності та якості навчання потверджує високий рівень співпраці 

викладацького складу ІФ і студентства, що відобразилося на результатах опитування 

«Викладач очима студентів». 

У 2020 р. найнижчий 

середній рейтинговий бал у 

кафедри української мови (4,57), 

найвищий – кафедри романської 

філології та порівняльно-

типологічного мовознавства 

(4,73). 6 викладачів отримали 5,0 

балів: Ван А.Е., Девос А.О., 

Доценко О.Л., Москаленко А.О., Тітаренко М.В., Чеснокова Г.В. Менше 4,0 балів 

отримали 6 викладачів, менше 3,0 – 1. Покращили результати порівняно з 

попередніми роками три кафедри: англійської філології та перекладу, германської 

філології, романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства. 

Підвищенню якості освіти і зменшенню розриву між практичною та 

теоретичною підготовкою майбутніх філологів сприяє співпраця ІФ з 

роботодавцями. У 2020 р. в ІФ створено Раду роботодавців. Взаємодія з провідними 

фахівцями галузі дає можливість забезпечити і сучасний зміст освітніх програм, і 

4.62 4.6 4.72 4.7 4.69 4.57 4.73

1 1 1 1 2
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ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

Середній бал Кількість 5 Кільксть 3 Кількість 2
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моніторинг 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 особливо 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. 

Проміжний звіт про реалізацію 

колективних наукових досліджень 

було заслухано на вченій раді ІФ 

24.11.2020. Продовжено 

започатковану минулого року 

практику моніторингу результатів 

індивідуальних наукових проєктів. У 

2020 р. звітували професори 

Колесник О.С., Вінтонів М.О., Караман С.О. і доценти Якуба В.В., Шапочкіна О.В. 

Кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства і 

східних мов і перекладу ініціювали наукове дослідження форматів цифровізації, що 

пов’язані з ефективністю засвоєння східних (китайської та японської) та 

європейських (італійської, іспанської, французької, англійської) мов в парадигмі 

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
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карантинних обмежень COVID-19. Уже перші результати цього наукового 

проєкту дали свої результати: студенти запевняють, що дистанційні практики таки 

«працюють», а відгуки викладачів залишаються дещо невтішними. Основними 

проблемами названо збільшене в рази навантаження, якого потребує підготовка до 

занять в дистанційному чи онайн-форматі, емоційна і психологічна напруга, зміна 

звичного ритму життя, насиченість інформаційного простору, відчуття дефіциту 

комунікації з колегами, тотальне розмивання меж між професійною діяльністю і 

приватним життям тощо. Продовження досліджень дозволить осмислити динаміку, 

позитиви і ризики освітнього процесу в умовах карантинних обмежень, порівняти 

його з подібними явищами в закладах освіти України і світу. Результати сприятимуть 

виробленню нових рішень щодо розвитку окремих освітніх програм і сьогодні, і в 

посткризовий період. 

Підвищення якості наукових досліджень позначилося на позитивній динаміці 

публікаційної активності науково-педагогічних працівників ІФ. Результати наукових 

досліджень за 2020 р. висвітлені в 1 одноосібній і 8 колективних монографіях, 6 із 

яких опубліковані за кордоном. Одноосібну монографію підготувала 

доц. Удовиченко Л.М. Авторами колективних монографій стали професори 

Махачашвілі Р.К., Вінтонів М.О., Дель Гаудіо С., Овсієнко Л.М., Чеснокова Г.В., 

доценти Жигун С.В., Меркулова С.І., 

ст. викладач Агеєва Г.О. 

Протягом останніх трьох років 

стабільною залишається кількість 

підручників і навчально-методичних 

посібників для вищих закладів освіти (16 у 

2019 р., 12 в 2020 р.). Натомість підручники 

для загальноосвітніх шкіл викладачами ІФ не були опубліковані, що зумовлено 

відсутністю відповідного замовлення МОН України. 
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3 6 10
3

0

0

2

6

Кількість виданих 

монографій

Видані в Україні Закордонні



23 
 

Значно зросла кількість опублікованих і проіндексованих упродовж 2020 р. 

статей у виданнях, що входять до Scopus і Web of Science (20 у 2020 р. проти 5 в 2019 

р.). Ще 5 публікацій викладачів ІФ у 

таких виданнях не мають афіляції до 

Університету Грінченка з різних 

причин, проте вони є важливими з 

огляду на перспективи формування 

редакційних колегій видань, які 

просуватимуться до престижних 

наукометричних баз даних, та 

створення спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду і проведення 

разових захистів дисертацій. Загалом науково-педагогічні працівниками ІФ за 

звітний період опубліковано 25 статей у виданнях, що входять до наукометричних 

баз Scopus і Web of Science, що на 80% більше, ніж у 2019 р. 

5 статей опублікувала 

доцент кафедри англійської 

філології та перекладу 

Шурма С.Г., по 2 статті мають 

професор кафедри української 

літератури, компаративістика 

і грінченкознавства 

Віннікова Н.М., професор 

кафедри української мови 

Овсієнко Л.М., ст. науковий 

співробітник кафедри 

української літератури, компаративістика і грінченкознавства Андрєєва С.С., 

ст. викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства Лягіна І.А. 

16 статей перебувають на стадії індексування, рецензування і видання, є 

перспектива збільшення публікацій у наукометричних виданнях найближчим часом. 
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Порівняно з попереднім звітним 

періодом зросла кількість фахових 

публікацій у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних (крім 

Scopus та Web of Science). Стабільною 

є кількість статей, опублікованих у 

закордонних виданнях. Загальна 

кількість публікацій науково-

педагогічних працівників ІФ зросла 

на 37%: зі 128 у 2019 р. до 203 у 2020 

р. Можна стверджувати, що сфера наукових досліджень виявилася менш вразливою 

в період пандемії, ніж інші сфери діяльності науково-педагогічних працівників. 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації. У 2020 р. успішно акредитовано за 

третім рівнем (доктор філософії) освітньо-наукову програму 035 Філологія, що є 

вагомим набутком ІФ, адже зараз за цією програмою навчаються 44 аспіранти. 

Продовжили діяльність 2 спеціалізовані вчені ради (Д 26.133.03 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 

10.01.01 Українська література і 10.01.06 Теорія літератури; Д 26.133.05 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 Теорія та 

методика навчання (українська мова)), де було захищено 10 дисертацій. Обидві ради 

припиняють функціонування з 15 травня 2021 р., відтак постає необхідність 

формування спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду і 

проведення разового захисту відповідно до вимог Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №167. В Інституті така робота набирає 

обертів, зокрема вченою радою ІФ на підставі розгляду дисертації та наукових 

публікацій, висновків випускової кафедри, відгуку наукового керівника розглянуто 

питання про затвердження складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до 
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розгляду і проведення разового захисту дисертації Бульбачинської О.І. на тему 

«Кінематографізм романів Євгена Гуцала 1980–1990-х років» на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. 

У 2020 р. успішно пройшли захисти 3 докторських дисертацій доцентів 

Бітківської Г.В., Удовиченко Л.М. і Гайдаш А.В. 

Наукова робота здобувачів вищої освіти. Специфіка філологічного фаху 

зумовлює формування у студентів ІФ навичок підготовки текстів різних жанрів 

наукового стилю, зокрема тез, статей тощо. Для мотивації здобувачів освіти до 

оволодіння особливостями наукового стилю, забезпечення можливості апробування 

власних наукових здобутків в ІФ функціонують 2 видання: «Наукові здобутки 

студентів Інституту філології», де протягом року було опубліковано 23 статті, та 

«Наукові здобутки магістрантів Інституту філології», у якому з’явилося 36 статей 

магістрантів. Останній випуск магістерського збірника пройшов перевірку на плагіат 

за допомогою ресурсу UNICHECK, яка засвідчила високий ступінь оригінальності 

опублікованих статей. Крім цього, студенти ІФ активно публікують результати 

власних наукових досліджень в інших виданнях України. 

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 ІФ. Метою вебінару було 

підготувати студентів випускних курсів до написання наукового дослідження з 

дотриманням норм академічної доброчесності. 

Протягом 2020 р. в ІФ функціонували 4 наукові періодичні видання: 

«Синопсис: текст, контекст, медіа», «Літературний процес: методологія, імена, 

Результати оцінювання

електронного видання "Синопсис" 

Оцінка видання позитивна; 
висловлено зауваження про 
відсутність в опублікованих 
статтях журналу покликань 
на видання, що індексуються 
в Scopus; ембарго включення 

до бази на 1 рік

Журнал перебуває в резерві на 
розгляд через непріоритетність 

включення в ESCI журналів такої 
тематики
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тенденції», «Studia Philologica», «Ukrainian Journal of Sinology Studies» («Український 

журнал синологічних студій»). Електронне 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, Web 

of Science (ESCI). В обох випадках отримано оптимістичні відповіді (див. графічний 

елемент SmartArt вище). Обнадійливі шанси має збірник «Літературний процес: 

методологія, імена, тенденції»: зроблено перші кроки для посилення складу 

редакційної колегії, наповнено англійську версію журналу, створено онлайн-версію 

випуску з метаданими, тобто здійснено все необхідне для того, щоб подати видання 

до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України» і наукометричних баз 

даних. 

Редакційні колективи обох збірників дотримуються стандартів професійної 

етики і докладають усіх зусиль для запобігання її порушення з боку авторів. 

Матеріали, які надійшли у 2020 р., перевірено на плагіат і піддано анонімному 

рецензуванню, результати чого відтворено на графічному елементі SmartArt: 

Впевнено заявило про 

себе започатковане 

кафедрою східних мов і 

перекладу нове видання 

«Ukrainian Journal of Si-

nology Studies» 

(«Український журнал 

синологічних студій»), 

3 випуски якого з’явилися в 

2020 р. з виключно англо- і китаємовним контентом. Авторами статей є дослідники 

не тільки з України, але й Австралії, Азербайджану, Великої Британії, Казахстану, 

Китаю, Латвії, Німеччини, Республіки Білорусь, Сінгапуру, Таджикистану, Шрі-

Ланки. Названі обставини підвищують шанси видання потрапити в престижні 

наукометричні бази. 

Прикро констатувати, що збірник «Studia Philologica» перебував у стагнації та 
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потребував зміни редакційної політики і складу редакційної колегії. Зміни 

заплановані на найближчий час і будуть легітимізовані рішеннями вченої ради ІФ. 

Перші здобутки в цьому напрямку вже є: науковець з вагомою репутацією у 

лінгвістичних колах Ph.D. Вейлун Лу (Masaryk University, Czechia; h-index in Scopus 

– 4: h-index in Web of Science Core Collection – 7), котрий має 14 проіндексованих 

статей у Web of Science і 4 – у Scopus, дав згоду на участь у роботі редакційної колегії 

цього видання. 

Пандемія і карантинні обмеження позначилися на особливостях організації та 

проведення наукових заходів ІФ. 

Протягом 2020 р. більшість з них 

відбулася в онлайн-форматі, 

деякі змушено були 

відтерміновані. Кількісно цих 

заходів стало менше, однак їхня 

якість не постраждала від нетрадиційного формату проведення. Протягом 2020 р. 

відбулися 8 всеукраїнських конференцій і семінарів, 9 гостьових лекцій. Динаміку 

наукових заходів за роками відображено в діаграмі: 

Результати участі та перемог у Всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт залишаються фактично незмінними впродовж трьох років, а 

незначне зменшення кількості перемог в 2020 р. спричинене умовами проведення 

конкурсу, відсутністю можливості захистити результати наукових досліджень, як це 

практикували під час традиційних очних конференцій. Значно зросли досягнення 

здобувачів освіти в конкурсах, зорієнтованих на розкриття перекладацьких 

компетентностей. Студенти-філологи здобули 7 перемог у трьох всеукраїнських 

перекладацьких конкурсах, де продемонстрували бездоганне володіння не лише 

рідною, а й англійською, французькою і китайською мовами. 

Основними проблемами розвитку науки в ІФ є втрата двома виданнями 

фаховості, а також недостатній рівень публікаційної активності науково-

педагогічних працівників у фахових виданнях і виданнях, що індексуються у Scopus 
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і Web of Science. Потребує значної концентрації зусиль науковців Інституту і 

підготовка до захисту аспірантів у разових спеціалізованих радах. 

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 

 

Карантинні обмеження внесли 

зміни в життя наукової спільноти ІФ, 

однак не стали на заваді процесам 

інтернаціоналізації науки, обміну 

досвідом і виробленню різних форм 

взаємодії з науковцями інших країн. 

Викладачі Інституту брали участь у 14 міжнародних науково-дослідних проєктах, 8 

з яких виграно в 2020 р., а 6 – пролонговано з попередніх років. Учасниками цих 

проєктів були професори Махачашвілі Р.К., Чеснокова Г.В., доценти 

Гладушина Р.М. Мосьпан Н.В. Підіпригора Ю.Г. Семеніст І.В. Шурма С.Г., старший 
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викладач Щербаков Я.І., викладачі Бахтіна А.О., Кадубовська С.С., Тітаренко М.В. 

(див. таблицю): 

Грантові заявки на участь 

у міжнародних науково-дослідних проєктах 
 

ПІБ 
К

о
л

ек
т
и

в
. 

(К
) 

/ 
ін

ди
в

ід
. 

(І
)  

 

Назва проєкту і його статус 
Назва організації, за 

підтримки якої буде 

впроваджуватися 

Семеніст І.В., 

Щербаков Я.І., 
Гілевич А.В. 

К Проведення наукового заходу 

ІІІ Всеукраїнський науково-методичний 
семінар викладачів китайської мови 

Отримано 

Посольство КНР в Україні, 

Міністерство освіти КНР 

Девос А.О. І PROFLE+ Підвищення кваліфікації викладачів 

французької мови як іноземної, розроблене 
Національним центром дистанційної освіти 

Франції за підтримки Французького Альянсу 

Отримано 

Посольство Франції в 

Україні, Французький 
Інститут 

Руснак І.Є. 
Бровко О.О. 

Башкирова О.М. 

Жигун С.В. 

К Formation of a Contemporary Image of a Woman: 
National Tradition and European Experience 

Відхилено 

Education, Audio-visual and 
Culture Executive Agency 

(EACEA); 

(Erasmus + Programme); 
Модуль Жана Моне 

Доценко О.Л. 

Махачашвілі Р.К. 

Вінтонів М.О. 
Брацкі А.С. 

Дель Гаудіо С. 

Палійчук Е.О. 

К Minority Languages Legal Protection: European 

Traditions (MILAGRO) Відхилено 

Education, Audio-visual and 

Culture Executive Agency 

(EACEA); 
(Erasmus + Programme); 

Модуль Жана Моне 

Семеніст І.В. І Confucius Institute 2020 Annul Funds 

(9 500 USD) 

Покращення умов викладання китайської 

мови Отримано 

Штаб-квартира Інституту 

Конфуція (м. Пекін, КНР) 

Семеніст І.В. І «Hanban Project Funds» (28500 USD) 

Покращення умов викладання китайської 

мови Отримано 

Штаб-квартира Інституту 

Конфуція (м. Пекін, КНР) 

Тітаренко М.В., 
Кадубовська С.С. 

К FORTBILDUNGSSOMMER 2020:DIGITAL. 
Methodik /Didaktik für den Unterricht mit Erwach-

senen Отримано 

Ґете-Інститут, Берлін 

Шаповал О.В. І Basic Training Program for Teachers of the Japanese 
Language Результати очікуємо 

Японська фундація 

Чеснокова Г.В. І Gendering ELT: International perspectives, prac-

tices, policies Отримано 

ООН – Британська Рада 

Яковенко І.
В. 

І History and Cultural Memory in Contempo-
rary Ukrainian American Literature 

Дослідницький грант 
за програмою Інституту 

Північноамериканських 

Студій імені Джона 

Ф. Кеннеді, Вільний 
Університет, Берлін 

Лідером за кількістю проєктів академічної мобільності є кафедра романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства (5 позицій), за нею – кафедри 



30 
 

англійської філології та перекладу (4), східних мов і перекладу (2), української мови 

(2), української літератури, компаративістики і грінченкознавства (1). 

В умовах пандемії більшість заходів проєктів «Горизонт 2020» Європейська 

лексикографічна структура ELEXIS» і PROFLE+, до яких залучено викладачів і 

студентів ІФ, проходили в онлайн-форматі. 

Попри закриті кордони викладачі ІФ беруть участь у програмах академічної 

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

професор кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 

Харченко Т.Г. і старший викладач цієї кафедри Лягіна І.А., старший викладач 

кафедри української мови Горохова Т.О. Продовжують реалізовувати наукові 

проєкти в освітніх і наукових закладах Європи професор кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Гаудіо С.Д і доцент кафедри 

англійської філології та перекладу Шурма С.Г. 

Грантові заявки на участь 

у міжнародних програмах академічної мобільності 
 

ПІБ Назва проєкту і його статус Назва організації, за 

підтримки якої 

впроваджується 

Гладушина Р.М. Fulbright Visiting Scholar Program  

Отримано 

Програма академічних обмінів 

імені Фулбрайта в Україні 

 

Ноговська С.Г. Fulbright Research and Development Pro-

gram Відхилено 

Програма академічних обмінів 

імені Фулбрайта в Україні 

 

Ноговська С.Г. Fulbright Visiting Scholar Program 

Відхилено 

Програма академічних обмінів 

імені Фулбрайта в Україні 

Гайдаш А.В. Fulbright Visiting Scholar Program 

Відхилено 

Програма академічних обмінів 

імені Фулбрайта в Україні 

 

Харченко Т.Г. Internationalization of Higher Educa-

tion. Organization of the educational pro-

cess and innovative teaching meth-

ods in higher education institutions in Po-

land Отримано 

Collegium «Civitas», War-

szawa, Poland Наукове 

стажування 

Лягіна І.А. Specifity of Finnish Education System 

Отримано 

West Finland College, Huittinen 

(Finland) Наукове стажування, 

наукове есе у збірнику 

наукових праць 

Гаудіо С.Д. Проєкт мобільності для науковців від 

Фонду Олександра фон Гумбольта 

Отримано 

Міжнародний віддл 

Гамбургзького університету 
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Левко У.Е. Літній курс польської мови і культури 

для іноземців-лекторів польської мови в 

рамках Літньої школи вивчення 

польської мови і культури Сілезького 

Університету (Катовіце, Республіка 

Польща) у м. Цєшин Отримано 

Національне агентство 

академічних обмінів 

(Narodowa Agencja Wymiany 

Akademickiej, NAWA), 

Республіка Польща 

Горохова Т.О. International postgraduate practical intern-

ship «New and innovative teaching meth-

ods» Отримано 

Malopolska School of Public Ad-

ministration, University of Eco-

nomics in Krakow 

Натомість студентська мобільність, як один з видів інтернаціоналізації освіти, 

постраждала від пандемії. 2 магістри не змогли повернутися до Suzhou University 

(КНР) після зимових канікул і змушені були навчатися за академічним обміном 

дистанційно. 11 студентів завершили навчання за програмою академічної 

мобільності до 01 лютого 2020 р. у 6 

закладах освіти КНР. 7 студентів 

перебували на навчанні за програмою 

академічної мобільності протягом першого 

півріччя очно, зокрема 3 перебувати в 

Університеті Кадісу (Іспанія), 1 студентка – 

в Університеті Миколаса Ромеріса (Литва), 3 студенти – в університетах КНР. 

5 студентів ІФ протягом першого семестру брали участь у програмах 

академічної мобільності віддалено, навчаючись у закладах вищої освіти КНР онлайн. 

1 студент перебуває за програмою академічної мобільності в мовній школі «Tokyo 

One» (Японія). Тож загалом упродовж 2020 р. право на академічну мобільність 

реалізували 24 студенти ІФ, що в 2 рази менше, ніж у 2019 р. Динаміка цих процесів 

представлена в діаграмі. 

Два роки поспіль в ІФ навчаються іноземні слухачі. В 2019 р. українську мову 

вивчали 16 слухачів з Бельгії, Ірану, Китаю, Нігерії, Туреччини. Попри всі ризики, 

пов’язані з COVID-19, у 2020 р. на навчання 

зараховано 13 слухачів зі США (1) Татарстану (1), 

Туреччини (10) і Туркменістану (1). В ІФ створено 

належні умови для навчання цієї категорії здобувачів 

освіти. Основними принципами навчання стали 

рівність, інтелектуальна свобода, формування широкого кругозору, орієнтація на 

2019

16

2020

13

КІЛЬКІСТЬ ІНОЗЕМНИХ 

СЛУХАЧІВ

5

13 14 12
6

25
31

24

2017 2018 2019 2020

Академічна мобільність

Викладачі Студенти



32 
 

загальнолюдські цінності. Усіх слухачів забезпечено сучасними підручниками і 

словниками. Викладачі Вінтонів Т.М. і Горохова Т.О. докладають чимало зусиль, аби 

навчання було інноваційним і творчим. За два місяці проведено 4 екскурсії 

м. Києвом, відкрите заняття «Любов до українського слова»; слухачі долучилися до 

заходів Грінченківських читань, створили відео з новорічними привітаннями 

українською мовою. 

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 послуги, пов’язані з проведенням захистів 

дисертацій на здобуття ступенів кандидата і доктора наук, лінгвістичними 

експертизами, відкритими заняттями закордонних лекторів. Прибуток (152 840 грн) 

від проведених 

заходів упав нижче рівня трирічної давності, що пов’язано з припиненням проходже- 
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ння атестації особами, які претендували 

на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою. Умови 

дистанційної роботи в 2020 р. змусили 

відмовитися від уже традиційної Академії 

ігрових технологій. 

Найбільший прибуток принесли 

захисти дисертацій у спеціалізованих 

вчених радах, що функціонують в ІФ (127 150 грн). Розподіл коштів за структурними 

і видами послуг (див. графічний елемент SmartArt). 

Окрім цього кафедра східних 

мов і перекладу отримала грант у 

розмірі 9 500 доларів (США) від 

Посольства КНР в Україні на 

розвиток матеріальної бази. У 

результаті ІФ поповнився трьома 

повноцінним мультимедійними 

аудиторіями (313, 315, 316-а), 

триває оснащення четвертої – 317 

аудиторії. Після придбання 

багатофункціонального 

програмного забезпечення Nibelung 

Інститут має у своєму 

розпорядженні повноцінний 

лінгафонний кабінет (аудиторія 314). 

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. 

Структурні 
підрозділи / види 

послуг

Кафедра східних мов і 
перекладу (грант  КНР)

Кафедра української 
літератури, 

компаративістики і 
грінченкознавства (робота 

вченої спецради)

Кафедра української мови 
(робота вченої спецради)

Кафедра англійської 
філології та перекладу 

(гостьова лекція 
закордонного вченого)

Конференції 
(загальні внески)

Лінгвістичні 
експертизи 

КОШТИ

9 500 $

69 150 ₴

58 000 ₴

1 800 ₴

7 890 ₴

16 000 ₴

2017 2018 2019 2020

162375

399515

549240

152840

НАДХОДЖЕННЯ ВІД 

ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ (ГРН)
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8. Управлінсько-організаційна робота, 

забезпечення функціонування та розвитку 

Планування і розв’язання важливих питань навчальної, наукової, соціально-

гуманітарної й інших видів діяльності, ухвалення оптимальних управлінських 

рішень, а також оцінка ефективності раніше прийнятих ухвал в ІФ відбувається на 

засіданнях вченої ради і директорату. 

Персональний склад вченої ради ІФ оновлювався в 2020 р. тричі, що було 

викликано кадровими змінами в структурних підрозділах Інституту і ротацією 

складу Наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених. До складу 

вченої ради ІФ входить 24 особи. 

У 2020 р. відбулося 11 засідань вченої ради ІФ. Пріоритетними питаннями 

колегіального органу управління Інститутом стали: 

1) рішення щодо якості виконання наукових тем кафедр, індивідуальних і 

колективних наукових тем науково-педагогічних працівників (питання слухали двічі 

протягом календарного року); 
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2) рішення про відповідність дисертації та наукових публікацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія; про 

рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення попередньої експертизи 

(фахового семінару) на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія; затвердження складу спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації 

Бульбачинської О.І. на здобуття наукового ступеня доктора філософії (уперше); 

3) рішення щодо стратегій і перспективних напрямів розвитку освітньої 

діяльності ІФ (обговорення і затвердження навчальних планів підготовки здобувачів 

освіти за освітньо-науковими й освітньо-професійними програмами спеціальності 

035 Філологія та змін до них з урахуванням вимог Нової освітньої стратегії); 

4) рішення з питань освітнього процесу в ІФ (перелік вибіркових дисциплін, 

дистанційних курсів і графік їх розроблення, темарій кваліфікаційних робіт, внесення 

змін до графіка навчального процесу тощо (питання розглядали регулярно протягом 

року); 

5) затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів і докторантів, тем 

їхніх наукових досліджень; оцінка звітів аспірантів і докторантів за результатами 

навчального року; надання академічної відпустки (питання виносили на порядок 

денний відповідно до графіка навчального процесу в аспірантурі та докторантурі, а 

також через виробничу необхідність). 2020 р. схвалено 15 індивідуальних планів 

аспірантів; обговорено і затверджено 1 тему докторської дисертації, 13 тем 

аспірантських наукових досліджень (2 аспіранти визначаються з темою, обговорення 

відбудеться у лютому 2021 р.); 

6) рекомендація до друку наукових видань, навчально-методичної та навчальної 

літератури (питання розглядали регулярно протягом року). 2020 р. було ухвалено 

рішення щодо 9 рукописів; 

7) подання кандидатур для вступу в аспірантуру, кандидатур для отримання 

іменних стипендій і нагород; клопотання про участь наукових і навчально-

методичних робіт співробітників ІФ у конкурсах на здобуття премій, зокрема і премії 

імені Бориса Грінченка; 
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8) оцінка звітів діяльності структурних підрозділів і Центрів компетентностей 

ІФ (питання виносили на прядок денний через виробничу необхідність); 

9) оцінка діяльності редакційних колегій щодо підготовки видань ІФ, зокрема 

збірника наукових праць «Studia Philologica», рецензованого журналу «Літературний 

процес: методологія, імена, тенденції», електронного фахового журналу «Синопсис: 

текст, контекст, медіа», журналу «Ukrainian Journal of Sinology Studies» 

(«Українського журнал синологічних студій»)»; затвердження змін у складі 

редколегії рецензованого журналу «Літературний процес: методологія, імена, 

тенденції»; 

10) схвалення кандидатури к. філол. н. Соловей Л.С. щодо присвоєння їй 

вченого звання доцента кафедри англійської філології та перекладу; 

11) обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади науково-

педагогічних працівників (2020 р. рішення ухвалено стосовно 64 осіб); 

12) обрання складу Ради роботодавців Інституту філології. 

В ІФ функціонує науково-методична комісія, основним завданням якої є 

аналіз потреб у високоякісній навчальній, методичній і науковій літературі. Члени 

комісії дають оцінку теоретичної та практичної цінності, наукового рівня навчальних 

посібників, монографій та іншої науково-методичної продукції, яка буде 

рекомендована до друку Вченою радою Університету Грінченка. У 2020 р. членами 

комісії було прорецензовано 9 рукописів. 

Важливу роль у вирішенні нагальних потреб функціонування ІФ відіграє 

директорат, засідання якого в 2020 р. відбувалися переважно онлайн. На засіданнях 

директорату розглянуто низку питань, пов’язаних переважно із забезпеченням 

безперервного дистанційного та онлайн-навчання; узгодженістю та гнучкістю в 

організації навчання з використанням онлайн-платформ; особливостями організації 

практик, семестрових екзаменів і підсумкових атестацій в умовах пандемії. У центрі 

уваги були й інші питання: координація дій усіх учасників освітнього процесу; 

зміцнення комунікації між викладачами і студентами, викладачами і колективом 

кафедри, викладачами і дирекцією тощо; організація наукових і методичних заходів 

в умовах карантинних обмежень; поточні справи. 


