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1. Місце Інституту філології в системі столичної освіти, 

науково-освітньому просторі. Реалізація стратегії відкритості 

 

2021 року Інститут філології утримував позицію одного з найбільших структу-

рних підрозділів Університету Грінченка. У вересні в його структурі відбулися зміни 

– кількість кафедр лінгвістичного і літературознавчого спрямування сягнула 8. Ці 

освітньо-наукові осередки стали центром найрізноманітніших заходів, спрямованих 

на реалізацію поставлених цілей і завдань за всіма напрямами діяльності. 

Впродовж року відбувалася ефективна взаємодія ІФ з територіальною громадою 

м. Києва. У межах довготермінового проєкту «Наука – школі» кафедра світової літе-

ратури на базі спеціалізованої середньої школи І–ІІІ ступенів № 247 Деснянського 

району створила читацький клуб, де разом з учителями, учнями та їхніми батьками 

відбувалися обговорення знакових / актуальних / провокативних книжок. Читацький 

клуб відкритий для всіх небайдужих до сучасної книги киян. 

Успішно діяв відеопроєкт «ПРОмовні витребеньки», створений за ініціативи 

ТОВ «Всеосвіта» (співавторка і співведуча – доцент Вишницька Ю.). Цикл бесід ро-

зрахований на всіх, хто цікавиться українською мовою. Сьогодні він нараховує 

33 програми про національну, зокрема мовну ідентичність. 

З метою популяризації української мови серед російськомовних громадян і тих, 

хто бажає вдосконалити свої вміння комуні-

кувати в різних сферах життя, кафедра укра-

їнської мови започаткувала курси для грома-

дян України з підготовки до складання іс-

питу на рівень володіння державною мовою. 

Активну взаємодію з містом ІФ реалізує 

і через традиційний проєкт «З Києвом і для 

Києва», до якого мають змогу долучитися кияни різних вікових груп. Найцікавішими 

заходами 2021 р. стали Всеукраїнський конкурс літературної учнівської творчості «Бе-

резневі містерії», ХІІІ Відкритий конкурс читців «Із Янголом на плечі…», онлайн-за-
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хід «Святкування Різдва в Німеччині та німецькомовних країнах», літературний су-

провід Територіального центру соціального обслуговування Оболонського району, 

що опікується мешканцями старшого віку, онлайн-зустріч «Великдень в Україні та ан-

гломовних країнах», онлайн-заняття «Англійська мова об’єднує серця», онлайн-

проєкт «Новорічні свята в Європейських країнах», онлайн-курси японської мови 

«Maneki Neko Japanese» тощо. Проєкт упродовж двох останніх років зазнав суттєвої 

трансформації, що пов’язано з викликами пандемії COVID-19. Цілісний підхід дозво-

лив перетворити соціально-гуманітарні заходи на вагоме надбання київської громади. 

У своїй діяльності колектив керувався принципом відкритості, який був спря-

мований на підтримку позитивного і стійкого іміджу ІФ, що мало зміцнювати кон-

курентні позиції на ринку освітніх послуг. На практиці принцип відкритості дав мо-

жливість забезпечити доступність інформації, зрозумілість процесів підготовки і 

прийняття управлінських рішень тощо. Дотриманню нових рівнів відкритості спри-

яло якісне і своєчасне інформування цільової аудиторії про освітню, наукову і соці- 

 

ально-гуманітарну діяльність. Основними інструментами при цьому стали інтерак-

тивні онлайн-заходи; поширення інформації через сайт, сторінки в соціальній мережі 

Facebook, профілі Instagram, YouTube-каналі тощо; інтерактивні опитування нау-

ково-педагогічних працівників, студентів, випускників, роботодавців. Робота веб-



4 

 

сайту ІФ в 2021 р. була більш ефективною: зросла кількість користувачів, які здійс-

нили відвідування вперше; на 39% збільшилася загальна кількість часу активної вза-

ємодії користувачів з веб-сайтом. Найбільш відвідуваною сторінкою стала 

https://if.kubg.edu.ua/informatsiya/studentam/rozklad-zaniat/27-denna-forma-

navchannia.html 

 

Аналіз аудиторії візитерів засвідчив, що на 7,9% збільшилася категорія, яка 

відвідує сайт ІФ з мобільних пристроїв; кількість відвідувачів, які користуються 

Tablet, залишилася незмінною. Найбільш активними віковими групами є відвідувачі 

25–34 років (>33,5%) і 18–24 (>27,5%). За статтю відвідувачі розподілилися таким 

чином: чоловіча – 54,15%, жіноча – 45,85%. 

Використовуючи Вікі-портал Університету, аспіранти через Е-портфоліо 

(42 позиції) інформували про свої досягнення; студенти наповнювали «Словник Грі-

нченка» (187 слів); викладачі активно оновлювали навчально-методичні та наукові 

матеріали Інституційного репозиторію, власні портфоліо. А от наповнення студент-

ських портфоліо було малоактивним. 

У загальноуніверситетському рейтингу прозорості (показники цитування 

Google Scholar) ІФ піднявся з 10 місця в червні на 8 місце в грудні 2021 р. Кращі ре-

зультати продемонстрували кафедри української мови (8 місце; 106,86 цитувань на 
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1 працівника), української літератури, компаративістики і грінченкознавства (23 мі-

сце; 39,81 цитувань на 1 працівника), світової літератури (29 місце; 29,38 цитувань 

на 1 працівника). 

Інші кафедри ІФ1 зайняли місця в рейтингу від 39 до 47, що ставить перед цими 

структурними підрозділами низку завдань, розв’язання яких позитивно вплине на 

їхню майбутню конкуренто-

спроможність. 

Пріоритети 2022 року: 

 взаємодія з установами 

територіальної громади м. Києва 

в реалізації спільних проєктів; 

 проведення різноманіт-

них заходів для забезпечення пі-

знаваності ІФ в науково-освітньому просторі м. Києва; 

 урізноманітнення рекламно-інформаційної діяльності для підтримки позитив-

ного іміджу ІФ; 

 інтенсивне наповнення профілів співробітників ІФ у Google Scholar для забез-

печення відкритості та прозорості Інституту філології. 

 

2. Корпоративна культура, 

розвиток персоналу і робота зі співробітниками в умовах пандемії 

 
Вагомий вплив на самосвідомість і високу відповідальність працівників ІФ мала 

корпоративна культура Університету Грінченка, яка в умовах змішаного навчання 

допомагала коректно інтерпретувати події, що відбувалися, визначати в них най-

більш важливе і суттєве для кожного учасника освітнього процесу. На це було спря-

мовано низку онлайн-заходів: 

                                                                 

1 Протягом більшої частини звітного періоду кафедри лінгвістики та перекладу й англійської мови та комунікації 

існували у вигляді одного структурного підрозділу, тому деяку статистичну інформацію щодо них подано спі-

льну. 

392 266
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591 411

94

492 235

836

2 244

КЛП + 
КАМК
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Кількість цитувань у Google Scholar
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 приурочені вшануванню ідейного лідера Університету Грінченка (онлайн-фле-

шмоб «#Memory_ Borys_Grinchenko», журфікс «Декламація, переклад віршів Б. Грі-

нченка», лекція «Жіноче питання в епістолярії і публіцистиці Бориса і Марії 

Грінченків», семінар «Словник мови творів 

Бориса Грінченка: стан і перспективи», конкурс 

«Грінченківська весна», інтерактивний конкурс 

«Слово Грінченка», конкурс «Словник Грінченка 

і сучасність», онлайн майстер-клас «Упровадження медіаосвіти на уроках українсь-

кої мови», інтерактивна лекція-бесіда «Видавнича та просвітницька діяльність ро-

дини Грінченків на тлі доби», онлайн круглий стіл «Корпус Грінченка: Блискучі зорі, 

небесні світила…», екскурсії першокурсників до музею Бориса Грінченка тощо), до 

яких було долучено 670 студентів, 177 викладачів ІФ і гостей. Тенденцію до збіль-

шення кількості учасників різних заходів Грінченківської декади маємо і в 2021 р. 

(на 15,6% більше, ніж 2020 р. і на 18,6% більше, ніж у 2019 р.). Щоправда, отримати 

грант на створення онлайнової платформи текстологічного опрацювання корпусу 

творів Б. Грінченка в 2021 р. знову не вдалося, попри високий рейтинг заявки «Еле-

ктронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка "Грінченкознавство"» (лот «Куль-

турна спадщина» програми «Інноваційний культурний продукт»), поданої до Укра-

їнського культурного фонду. Нині підготовлено вдосконалену заявку на грант, де 

враховано сучасні підходи до програмного забезпечення проєкту; 

 присвячені розвитку корпоративної культури (День Інституту філології, День 

філолога, «Я в освітньому середовищі Університету», «Корпоративна етика», «Кор-

поративна культура поведінки при використанні соціальних мереж», «Культура спі-

лкування студентів», «Культура організації праці студентів», «Корпоративна куль-

тура: виклики дистанційного навчання», «Корпоративна культура: обов’язки учас-

ників навчального процесу», «Загальна та побутова культура студентів», «Цінності 

корпоративної культури у студентському повсякденні», «Ділове листування, пра-

вила ефективних переговорів», «Правила листування в Україні та Німеччині» тощо), 

які охопили близько 790 студентів і 169 викладачів ІФ; 

690 715 847

2019 2020 2021

Кількість учасників 

Грінченківської декади
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 посвята першокурсників у студенти, яка познайомила першачків з цінностями, 

традиціями Університету Грінченка, сприяла їхній адаптації до університетського се-

редовища, об’єднала кураторський і координаторський склади ІФ у єдину команду; 

 онлайн-урочистості з нагоди вручення дипломів бакалаврам, магістрам; 

 віртуальний проєкт «Людські історії», до реалізації якого в 2021 р. долучи-

лися 26 студентів і 6 викладачів. 

ІФ продовжив формувати комфортне і функціональне україномовне середо-

вище. Зокрема продовжив свою діяльність клуб любителів української мови «При-

части мене розмовою українською мовою», до роботи якого було залучено 23 нау-

ково-педагогічних працівника різних структурних підрозділів Університету. Завдяки 

кропіткій праці С. Карамана, О. Караман, Л. Овсієнко, В. Заєць, В. Александрової, 

О. Дуке учасники проєкту мали змогу ознайомитися з особливостями використання 

народознавчого інформаційного ресурсу, відомостей з фольклористики, сучасної но-

велістики та поезії, «Словаря української мови» Бориса Грінченка, сучасних публі-

цистичних видань тощо. 

Сприймаючи українську мову як важливий інструмент соціальної та корпора-

тивної згуртованості, викладачі та студенти взяли участь у різних заходів: 

 до Дня української писемності та мови: 

конкурс проєктів «Українська мова в об’єктиві», 

онлайн-флешмоб «Носій слова», онлайн-івент 

«Мандруємо у світ чистої мови!», участь у напи-

санні диктанту національної єдності «Слідом за 

пам’яттю», круглий стіл «Державна мова в освіт-

ньому просторі», онлайн-квест «Мовний мара-

фон», творчий інтерактив «Улюблене українське 

слово», ХХІІ Міжнародний конкурс знавців укра-

їнської мови імені Петра Яцика (І (університетсь-

кий) етап), презентація стартапів «Українська як бренд», есе «Мовне обличчя моєї 

групи», флешмоб «#янаписавдиктантгрінченко» та інші; 

590
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990
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1480

204

Студенти Викладачі

Кількість учасників 

заходів з популяризації 
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 до Міжнародного дня рідної мови: тренінг «Ораторське мистецтво. Публічний 

виступ», онлан-захід «Мова – ДНК нації», квест «Впізнай рідне слово», мовний квест 

«Як парость виноградної лози, Плекайте мову…», квіз «Ми добре знаємо Україну, 

адже ми – українці!», творчий інтерактив «Улюблене українське слово», практикум 

«Мова – втілення думки», віртуальний квест «Політь бур’ян…: Борімося з мовлен-

нєвими покручами»; 

 Шевченківський березень: круглий стіл «Полум’яна творчість Кобзаря», твор-

чий захід «Тарас Шевченко. Переклад твору «Вітер з гаєм розмовляє», практикум 

«Тарас Шевченко й англомовний світ», журфікс «Тарас Шевченко промовляє», прак-

тичне заняття «Поезія Тараса Шевченка», заняття «Якби Шевченко жив серед нас», 

есе «Лист до Тараса з 21-го століття», «Сучасна морфологія через призму Шевчен-

кового слова», «Лексичні особливості Шевченкової поезії», «Стилістичні особливо-

сті поезії Т. Шевченка», презентації «Творчість Т. Шевченка не знає кордонів», пое-

тичний міні-марафон «Читаємо Шевченка…» тощо. 

Загалом заходи з популяризації, розвитку україномовного середовища об’єд-

нали 1 480 студентів і 204 науково-педагогічних працівників ІФ та інших структур-

них підрозділів Університету. 

Орієнтуючи студентів на духовність, громадянськість і патріотизм, викла-

дачі ІФ провели низку заходів до восьмої річниці Революції гідності, зокрема: 

 День Гідності та Свободи: віртуальний тур мультимедійною виставкою 

«Майдан: від незалежності до свободи», кураторські години «Революція гідності», 

перегляд фільму «Зима у вогні, студентські проєкти «Образ Революції Гідності в су-

часному українському мистецтві», онлайн-екскурсія до Музею Революції Гідності; 

 День Героїв Небесної Сотні: кураторська година «Вам наша пам’ять і любов», 

обговорення книги «Майдан. Погляд зсередини», перегляд відеоролика «Воїни 

світу», перегляд фільму із циклу «Зима, що нас змінила», відвідання Алеї Героїв Не-

бесної Сотні. 

Серед значущих заходів патріотичного спрямування варто назвати урочистості 

з нагоди підняття Державного Прапора України, флешмоб «#Вітаю_Україно», День 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%8E_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVhXOw2LO3eKSQtC6dYebwx2hiPgz9MP9nFv0rGrrcm7ZxhGNyQ5iKGlUHwR_1q-RkaMeHnStZFHabUxWaAUptiTBv1kI2eR9yoyLqq1UdJhaYpmftGJk1V138znptnobuccGh22JNN1B3t1u5Rd2N4Insi2vVi5ZHJ6a1s8ljQiNZulpGm_Iyai11h1DE8cww9xPaZgtnxCVot-mxbTeR8&__tn__=*NK-R
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Конституції України, низку заходів до Дня захисників і захисниць України, 80-их 

роковин Бабиного Яру, Дня пам’яті жертв голодомору, Дня Соборності України 

тощо. Загалом до патріотичних заходів і проєктів було задіяно 1 375 студентів і 

152 викладача. 

Загальна кількість співробітників ІФ – 

224 особи (207 – науково-педагогічних; 6 – пе-

дагогічних; 4 – наукових; 7 – інших працівни-

ків). 11 співробітників звільнилися, 4 – пішли в 

декретну відпустку. Працевлаштувалися в ІФ 

17 викладачів (7 – на кафедру германської філо-

логії, 2 – кафедру лінгвістики та перекладу, 3 – 

кафедру східних мов і перекладу. Кафедри української мови, світової літератури, ан-

глійської мови та комунікації, романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства, поповнилися кожна 1 новим працівником). Динаміка частки співробі-

тників з науковими ступенями позитивна. 

Серед нових викладачів з науковим 

ступенем 6 (35,3% від загальної кількості 

новачків). На 57% оновився склад праці-

вників навчального відділу. Найбільше 

висококваліфікованих науково-педагогі-

чних працівників працює на кафедрах 

світової літератури (88,9%), української мови (86,4%) та української літератури, ком-

паративістики та грінченкознавства (85,7%). Достатнім цей показник є на кафедрах 

лінгвістики та перекладу (65,4%), англійської мови та комунікацій (61,1%). Тривогу 

викликає якісний склад науково-педагогічних працівників на кафедрах романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства (39,4%) і східних мов і перек-

ладу (31,6%). Загалом за звітний період частка співробітників найвищої кваліфікації 

в ІФ збільшилася і становить 60% від загальної кількості. На кінець 2021 р. в ІФ ва-

кантними залишилися 0,5 ставки старшого викладача, 1,25 ставка викладача. 

196
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Співробітники ІФ 

підвищували кваліфі-

кацію шляхом прохо-

дження університетсь-

ких модулів. У 2021 р. 

вдвічі зріс попит на 

ІКТ-модуль, що 

пов’язано з вимогами 

змішаного навчання (27 осіб); 22 викладачі відвідали дослідницький модуль, 2 – ди-

дактичний. Малозатребуваним виявився лідерський модуль, хоча значення ролі ви-

кладача-лідера для впровадження новітніх технологій навчання в умовах змішаного 

навчання тільки збільшилося. 

Потреба у професій-

ному зростанні стимулю-

вала науково-педагогіч-

них працівників до фахо-

вого самовдосконалення: 

47 працівників пройшли 

фаховий модуль в різних 

закладах України. На міжнародні онлайн-ресурси попит порівняно з 2020 р. знизи-

вся, попри це, 42 працівники обрали особистісне зростання на Coursera, Prometheus 

й інших платформах онлайн-освіти. 

У відповідь на труднощі переходу до змішаного формату навчання зросла сис-

тема підтримки викладачів. Найактивніші викладачі ділилися своїм досвідом, знанням 

ресурсів через соціальні мережі, проводили спеціальні вебінари тощо. Всі бажаючі 

мали змогу долучитися до тренінгів, майстер-класів, воркшопів різних напрямів. Се-

ред популярних заходів слід відзначити «Алгоритми та вимоги до написання наукових 

посібників та статей»; «Створення та налаштування тестових завдань ЕНК»; «Грома-

дянська освіта з позицій волонтерства»; «Майстер клас зі скандинавської ходьби. 
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Вміння та навички»; «Методична скарбничка: планування у навчанні говорінню»; 

«Методи подолання стресу»; «Особливості застосування технік самозцілення»; «Пси-

хологічні аспекти входження у мовне середовище»; «Навчання мови онлайн: методи-

чні поради»; «Новий «Український правопис»: рік потому»; «Психопоетика»; «Засто-

сування технік самозцілення: збереження здоров’я в умовах пандемії»; «Як викорис-

тати соцмережі для підготовки до ЗНО сучасного учня?»; Міжнародний проєкт «A4U 

(тренінги для викладачів з юридичного перекладу)» тощо. Загалом у заходах ІФ нефо-

рмального підвищення кваліфікації взяли участь 264 науково-педагогічні працівники 

різних структурних підрозділів Університету. 

Складні обставини змішаного навчання допомагали долати і студенти, які ста-

вали цифровими волонтерами і консультували інших студентів, а за потреби – і своїх 

наставників з питань налаштування і використання онлайн-платформ, усунення техні-

чних проблем з технікою тощо. Більшість викладачів згодна з тим, що гостра ситуація 

допомогла освоїти нові інструменти і практики онлайн-навчання. Хоча окремі мають 

ті чи інші негативні установки щодо онлайн-формату, які практично не змінилися за 

час роботи «на відстані»: трудомісткість, зростання методичного навантаження та ін-

тенсивності навчальної роботи; неготовність деяких колег до ефективного викорис-

тання цифрових технологій. 

Відповідно до «Положення про адаптацію новопризначених науково-педагогіч-

них співробітників» з метою швидкого, ефективного пристосування нових викладачів 

до середовища Університету Грінченка в ІФ здійснювався супровід новопризначених 

науково-педагогічних працівників, 5 із них пройшли адаптаційні тренінги. Продовжу-

вав активно працювати інститут наставництва, до якого залучено найбільш досвідче-

них викладачів, котрі призвичаювали новачків до корпоративної культури Універси-

тету Грінченка та опанування новими колегами навичками викладацької роботи. 

У 2021 р. ефективність праці співробітників ІФ було підтримано як матеріаль-

ними, так і нематеріальними способами. За особистий внесок у розвиток Універси-

тету професора Гладуш Н.Ф. і старшого викладача Порошину В.Д. нагороджено ме-

даллю Бориса Грінченка. 
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Пріоритети 2022 року: 

 прищеплення корпоративних цінностей усім учасникам освітнього процесу; 

сприяння успішній реалізації поставлених корпоративних цілей; 

 зміцнення соціального партнерства стейкхолдерів на основі цінностей і тра-

дицій Університету Грінченка, підвищення їхньої відповідальності за якість навчаль-

ної, наукової та інших видів діяльності; 

 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 

 
Організація позанавчальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання 

стала найсерйознішим інтелектуальним викликом. Однак студентським колективам 

вдалося значною мірою зберегти, нехай і з меншою інтенсивністю, спілкування та 

продуктивну діяльність. 

Безкорисливість спонукала викладачів і студентів до волонтерства та благо-

дійництва. Серед найбільш вагомих заходів 

благодійної, волонтерської діяльності ІФ варто 

відзначити експертизу рукописів Міжнарод-

ного мультимистецького конкурсу «Молода 

КороНація»; акцію «Не Миколаєм єдиним» зі 

збору речей Дарницькому дитячому будинку-

інтернату й учням школи-інтернату № 15; уч-

асть у благодійній акції «Крила янгола»; допомогу пораненому бійцю Вадиму Уша-

кову, який проходить тривалий курс реабілітації; акцію «Подаруй бібліотеці книжку»; 

участь в акції «Пробіг під каштанами»; реалізацію соціальних проєктів студентських 

груп («GREENchenko», «Стоп Булінг!», «Популяризація української мови», «Ніхао 

Китай», «Так – самовдосконаленню», «Grinchenkoschool», «Easy Chinese»). 
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До благодійних і волонтерських проєктів цьогоріч було залучено 364 студентів, 

43 викладачі, 494 киянина. Кількість учасників за останні роки помітно зменшилася, 

що викликано карантинними обмеженнями пандемії. Чимало заходів змінили звич-

ний формат на онлайн, однак вони підтримали традицію, коли кожен студент ІФ 

може присвятити кілька годин свого життя громаді. Цей досвід робить їх більш від-

повідальними, допомагає розуміти проблеми пересічних киян, відповідальніше ста-

витися до своїх обов’язків. 

У 2021 р. значну увагу було приділено розвитку особистісних, лідерських, ко-

мунікативних, організаторських якостей представників студентського активу, ко-

ординаторів і кураторів. Для ради студентського самоврядування ІФ було проведено 

тренінги з командоутворення, подолання конфліктів, реалізації проєктів. Координа-

тори (41 студент) пройшли навчання за програмою «Школа координаторів», де озна-

йомилися з особливостями наставницької роботи. Куратори академічних груп 

(49 осіб) здійснювали супровід студентів у період карантинних обмежень, прово-

дили моніторинг стану їхнього здоров’я, допомагали адаптуватися до умов зміша-

ного навчання, мали змогу впродовж року долучитися до навчально-методичних за-

ходів, організованих НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії, та вдосконалити нави-

чки лідерства-служіння. ІФ провів для кураторів методичний семінар «Особливості 

застосування технік самозцілення: збереження здоров’я в умовах пандемії», тренінг 

«Згуртованість студентського колективу» тощо. Заходи з розвитку лідерства-слу-

жіння проводилися як у традиційному, так і в онлайн-форматах із застосуванням на-

вчальних матеріалів, відеолекцій, презентацій, самостійної роботи. 

Лідерські якості студентів поціновано різними нагородами. Іменну стипендію 

Бориса Грінченка «За високий рейтинг навчальних досягнень, активну участь у нау-

ково-дослідній роботі та громадському житті Університету» отримала член студент-

ського парламенту О. Кабакова. Студенти 4 курсу освітньої програми Мова і літера-

тура (китайська) О. Коцюба і В. Федюк за визначні успіхи в оволодінні китайською 

мово були відзначенні Премією Надзвичайного та Повноважного Посла КН в Україні. 
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2021 року в ІФ створено сприятливі 

умови для успішного опанування студентами 

освітніх програм, праці, здорового способу 

життя, культурного дозвілля через налаго-

дження комунікації, тісної взаємодії, спів-

праці студентів і викладачів, завдяки залу-

ченню до роботи творчих студій і гуртків. Останні своєю діяльністю охопили 

268 студентів, що суттєво не змінилося в порівнянні з попередніми роками. 

Незважаючи на онлайн-віддаленість студентів, активну діяльність продовжили пізна-

вальний клуб «Що, де, коли?», клуб любителів іспанської культури «Фламенко», літе-

ратурна студія «Література і Час», кіноклубу «Кінематограф і література», студії «Ме-

льпомена», майстерня поетичного перекладу, клуб франкомовного кіно, практикум 

«Я – диктор оповідань для дітей», клуб «Буття художнього твору в літературному ко-

нтинуумі», студія «Поетичне слово», студія «Лінгвістика українськомовного тексту». 

Варто відзначити популярність в умовах карантинних обмежень відвідування 

студентами онлайн тренінгів, воркшопів, гостьових лекцій, майстер-класів. Популяр-

ними стали лекції «Українська мандрівна проза початку ХХІ століття», «Античні жі-

нки в українській літературі», «Едьютейнмент: гра VS загравання?»; майстер-класи 

перекладача Нікіти Самсоненка, «Інструменти розвитку читацької грамотності у про-

цесі реалізації мовно-літературної компетентності», «Алгоритм та вимоги до напи-

сання навчальних посібників та наукових статей», «Інтерактивні цифрові інструменти 

для здійснення формувального оцінювання на заняттях з іноземної мови», Міжнарод-

ний захід від Pearson ‘BBC Live Classes’, «Збереження соціального та психічного здо-

ров’я в умовах пандемії», «Фінансова безпека», «Від Горація Уолпола  до Стівена Кі-

нга», «Соціальні мережі у вивченні китайської мови», «Три товариші» Е.-М. Ремарка 

як роман «втраченого покоління», «Новаторство драматургії Г. Ібсена і М. Метерлі-

нка», «Technology and Changing Education», круглий стіл «Ключі до інтерпретації тво-

рів Василя Стефаника», вебінар «Вивчення колумбійської культури», студія «Лінгво-

дидактичний потенціал творів Бориса Грінченка», зустріч з роботодавцем бюро 

258

811

263 378268

712

Творчі студії, гуртки Тренінги, воркшопи 
тощо

Кількість студентів-учасників 

гуртків, студій тощо

2019 2020 2021
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«Профпереклад», презентація проєктного дослідження «Уявлення німців про транс-

порт майбутнього» тощо. Загалом до онлайн тренінгів, воркшопів, гостьових лекцій, 

майстер-класів було залучено 712 студентів, що вдвічі перевищило минулорічні дані. 

В умовах пандемії, коли особливо відчуваються напруга, фінансові труднощі, не-

можливість повноцінного спілкування з друзями, помітно змінилася комунікація ви-

кладачів і студентів. Не випадково в анкетуванні (січень 2021 р.) третьокурсники ви-

словили потребу в уважному ставленні науково-педагогічних працівників до їхньої ін-

дивідуальності, бажань і перспектив. Тож найближчим часом науково-педагогічний 

колектив ІФ повинен не просто адаптуватися до нових викликів, пов’язаних із панде-

мією, але стати гнучким до потреб студентів, навчитися наповнювати університетські 

будні творчістю й інтерактивністю. Важливо, щоб процес взаємодії зі здобувачами 

освіти став більш продуктивним, насиченим і ефективним. 

Карантинні обмеження 2021 р. вплинули на участь студентів ІФ у фізкультурно-

оздоровчій та спортивній діяльності. Однак це не завадило окремим з них здобути 

переможні місця на різних змаганнях. Так, Ангеліна Лебідь (ФАб-2-21-4.0д) виборола 

золото на змаганнях Чемпіонату Запорізької області з настільного тенісу в категорії 

«особисті змагання» і срібло в категорії «парні змагання». Значно активнішими студе-

нти були в різноманітних мистецьких проєктах міжнародного, всеукраїнського, уні-

верситетського та інститутського рівнів, де здобули відповідні перемоги: 

Мистецькі перемоги студентів ІФ 

ПІ 

студентів 

Назва конкурсу Місце / номінація 

Коцюба Олександра Всеукраїнський конкурс украї-

нсько-китайських художніх пе-

рекладів (старша вікова група) 

1 

Бадуліна Валерія Всеукраїнський конкурс украї-

нсько-китайських художніх пе-

рекладів (молодша вікова 

група) 

2 

Бекетова Анастасія 3 

Авраменко Ольга Номінація «Краща стилістика» 

Якименко Владислав Номінація «Найемоційніший переклад» 

Соколова Анастасія Всеукраїнський конкурс есе 

китайською мовою «Китай мо-

їми очима» 

Номінація «Найоригінальніший твір» 

Лейєр Єлизавета Всеукраїнський літературний 

конкурс імені Івана Дубинця 

Лауреат 
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Ковальська В., Крилова М., Кунатовська Є., Мірошник А., Федик Т., Ше-

кетера О. посіли 1–3 місця на І етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика та І етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Свириденко І., Тустанов-

ська М. отримали перемоги в номінації «Сучасне бачення та креативність виконання 

творів Бориса Грінченка» загальноуніверситетського конкурсу «Слово Грінченка». 

У цьому ж конкурсі команда ІФ стала кращою в номінації «Оригінальність презен-

тації». Участь в інтерактивному онлайновому квесті «Мовний марафон» теж стала 

переможною. 

Важливою для розвитку позитивного іміджу ІФ була участь студентів в різних 

мистецьких заходах: круглому столі «Станіслав Лем: тексти і інтерпретації», конку-

рсі українсько-китайських художніх перек-

ладів, онлайн-семінарі для аргентинських 

студентів і викладачів «Siglo XX. 

Holodomor: La Tragedia del Pueblo 

Ucraniano», студентському балу «Чарівна Ві-

денська казка», конкурсі перекладу віршів Шарля ван Лерберга українською мовою, 

конкурсі відео-роликів «Інститут безмежних можливостей», театральному міні-фес-

тивалі «Скоро літо», наповнення контенту на літературному студентському сайті 

«ПоЛіт» та інших. 

Одним з пріоритетів ІФ є забезпечення прав студентів, котрі потребують соціа-

льного захисту, покращення комфортності навчання, проживання в гуртожитках. 

Формами реалізації цих завдань є соціальний супровід студентів пільгових категорій; 

систематичне оновлення бази даних студентів соціальних категорій; контрольна зві-

рка документації для нарахування соціальних виплат, соціальної стипендії за резуль-

татами заліково-екзаменаційної сесії; консультування (на постійній основі) студентів 

соціальних категорій; формування пакету документів щодо нарахування соціальних 

виплат (за потреби); благодійні акції для підтримки студентів соціальних категорій 

та тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. 

2 2
1

3

1

4

Всеукраїнськийй рівеь Міжнародний

Мистецькі нагороди студентів

1 місце 2 місце 3 місце
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У 2021 р. контингент студентів за соціаль-

ними категоріями дещо зменшився, але суттєво не 

змінився порівняно з попередніми роками. 

ІФ продовжував сприяти в забезпеченні жи-

тлом іногородніх студентів: дирекція формувала 

списки відповідно до потреб, створювала бази да-

них партнерів щодо поселення студентів у гурто-

житки, організовувала поселення, психолого-пе-

дагогічний супровід студентів, які мешкають у гу-

ртожитках. Всі потреби студентів у гуртожитсь-

ких місцях були забезпечені. 

У 2021 р. право і можливість вирішувати пи-

тання власного навчання і побуту, захисту своїх 

прав та інтересів, а також брати участь в управ-

лінні студенти здійснювали через органи само-

врядування. Регулярно відбувалися зустрічі зі старостами академічних груп і студе-

нтською радою, де обговорювалися актуальні 

проблеми студентського життя. Представ-

ники студентського самоврядування брали 

участь в обговоренні та вирішенні питань 

удосконалення освітнього процесу, призна-

чення стипендій, організації дозвілля і по-

буту; вирішенні питань забезпечення належ-

них побутових умов проживання студентів у 

гуртожитках. Студенти делегували своїх 

представників до директорату і вченої ради, на збори трудового колективу ІФ. Зага-

лом до діяльності органів студентського самоврядування ІФ було залучено 682 сту-

денти. 

19

24

44
31

36

9
7 1 1

Розподіл студентів за 

соціальними категоріями

Діти-сироти

Діти з інвалідністю

Діти учасників бойових дій

Діти загиблих учасників бойових дій

Постраждалі від війни

Внутрішньо переміщені особи

Постраждалі від Чорнобильської аварії

Діти шахтарів

Особи з малозабезпечених сімей

Особи з багатодітних сімей

27

638

34

300

35

417

Гуртожитки 
Університету Грінченка

Гуртожитки 
університетів-партнерів

Забезпечення студентів 

місцями у гуртожитку

2019 2020 2021
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Органами студентського самоврядування було проведено низку заходів, зок-

рема: конкурс «Міс і Містер ІФ», проект «Fake Studrada», проєкт «28 червня в житті 

українців», акцію «Назад у дитинство», зустріч «Гріночки», фестиваль першокурс-

ників «Ось ми які!», презентацію студентської ради, відеопривітання до Дня універ-

ситету, благодійний проєкт на допомогу учням школи-інтернату тощо. 

У 2021 р. активно розгортався рух студентського координаторства. Завдяки від-

даності, якісній діяльності, швидкому реагуванню координаторів упродовж вересня 

– жовтня першокурсники адаптувалися до умов академічного середовища, навчалися 

долати виклики університетського життя, злагоджено вирішувати конфліктні ситуа-

ції у групах, бути готовими до командної взаємодії. З головним завданням – інтегра-

цією першокурсників у студентське середовище – координатори впоралися успішно. 

Пріоритети 2022 року: 

 розширення розмаїття інтерактивних форм соціально-гуманітарних заходів, 

спрямованих на задоволення внутрішньої потреби здобувачів освіти до активної ко-

мунікації у молодіжному середовищі, самовираження і самореалізації; 

 адаптація здобувачів освіти, особливо студентів соціальних категорій і першо-

курсників, до умов змішаного навчання; участь студентського самоврядування в ефе-

ктивній системі заходів з адаптації; 

 посилення заходів щодо запобігання «випаданню» студентів з університетсь-

кого життя: підтримка доступу до технічних ресурсів, сприяння соціально-емоцій-

ному благополуччю тощо; 

 активізація діяльності кураторів академічних груп у питаннях супроводу сту-

дентів в умовах змішаного навчання; 

 залучення студентів до наповнення сторінок студентських самоврядних орга-

нів у соціальних мережах. 

 

4. Забезпечення якості освіти в умовах змішаного навчання 

 

Вступній кампанії 2021 р. передувала серйозна профорієнтаційна робота. 
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ІФ суттєво розширив різноманіття і географію профорієнтаційних заходів; 

майже вдвічі збільшилася кількість учасників зі студентського середовища. 

Традиційно популяр- 

ністю користувалися Всеукраїнський конкурс літературної учнівської творчості «Бе-

резневі містерії» (більше 350 учасників-учнів шкіл різних 

регіонів України); ХІІІ Відкритий конкурс читців «Із Янго-

лом на плечі…» (153 учасники – учні 9-11 класів шкіл 

м. Києва та Київської області); День відкритих дверей Ін-

ституту філології; зустрічі з учнями шкіл №№ 9, 247 м. Ки-

єва. З-поміж онлайн-заходів варто назвати Всеукраїнський 

конкурс проєктів «Українська мова в об’єктиві» (120 учас-

ників з усієї України); Всеукраїнський літературознавчий 

круглий стіл із міжнародною участю «Автор і твір крізь 

призму ідентичності у світовій літературі: 1821 – 1921 – 2021». Конкурс відео-роли-

ків «Інститут безмежних можливостей» набрав більше 2 500 переглядів у соціальних 

мережах. 

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

дано 3 734 заяви, що на 10,7% менше, ніж у 2020 р. (4185) і майже в об’ємах 2019 р. 

(3826). Варто відзначити, що середній бал абітурієнта на всіх 9 освітніх програмах 

суттєво зріс, тож маємо більш якісно підготовленого до навчання у вищій школі пер-

шокурсника. Традиційно популярними були програми Переклад (англійська мова) – 

1016 заяв; Мова і література (англійська) – 726 заяв; Мова і література (китайська) 

– 396 заяв; Мова і література (японська) – 358 заяв. 

На більшості освітніх програм кардинальних змін щодо наповнення ліцензова-

них місць не відбулося, за винятком програми Переклад (англійська мова), на яку 

зараховано 60 осіб порівняно з 30 в 2020 р., і програми Мова і література (німецька), 

набір на яку впав майже вдвічі (18 проти 34 в 2020 р.). 

172 66

957

326
68

964

Студенти Викладачі Гості

Кількість 

учасників 

профорієнтаційних 

заходів

2020 2021
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У 2021 р. на бакалаврат було зараховано 360 осіб, що на 10,6% менше, ніж у 

2020 р. і майже відповідає рівню 2019 р. Регіональне замовлення виконано на 5 з 9 

освітніх програм. Традиційно складним виявилося заповнення ліцензійних місць на 

освітніх програмах Мова і література (німецька), де 

набір скоротився майже вдвічі, та Українська мова і 

література, за якою спостерігаємо високу конкурен-

цію в м. Києві. Ліцензійний обсяг освітньої програми 

Мова і література (англійська) не відповідає можли-

востям ІФ. 

Популярність бакалаврських програм ІФ засвідчує кількість зарахованих на на-

вчання вступників з 1–3 пріоритетами. На програмах Мова і література (японська) 

таких абітурієнтів 76,7%; Мова і література (іспанська) – 75%; Мова і література 

(китайська) – 71,7%. На жодній з освітніх програм цей показник не впав нижче 60%. 

Анкетування «Портрет першокурсника», у 

якому взяв участь 271 першокурсник (74,2% від 

загальної кількості), дало можливість з’ясувати, 

що основними чинниками вибору Університету 

Грінченка філологами-першокурсниками стали 

позитивні відгуки в соціальних мережах (63,1% 

опитаних), висока якість освіти (61,3%), рейтинг 

університету з-поміж інших ЗВО (48,3%). 

Престижним навчання в Університеті Грін-

ченка» визнали 82,7% респондентів. Основними 

мотивами вибору фаху філолога названо інтерес 

до майбутньої професії (72,7% опитаних), можливість мати високооплачувану ро-

боту (49,1%) і престиж професії (26,9%). Тож, незважаючи на явний прояв підлітко-

вого інфантилізму в зрівнянні духовних і матеріальних мотивів, можемо констату-

вати, що вагомим чинником вибору освітньої програми в ІФ Університету Грінченка 

залишається інтерес вступника до майбутньої професії. 

385

398

360

Результати вступної 

кампанії

(бакалаврат)

2019 2020 2021
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69

39171

131

9

Мотивація першокурсників 

до вступу

в Університет Грінченка

Висока якість освіти

Зручне розташування університету

Порада батьків

Позитивні відгуки у соціальних мережах

Рейтинг університету

У школі були студенти-практиканти
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Ситуація зі вступом на магістерські програми залиши-

лася складною, хоча кількість зарахованих на навчання 

дещо зросла (на 10%). Тенденція до заповнення тільки бю-

джетних місць збереглася на всіх освітніх програмах, окрім 

Мова і література (японська), де було заповнено 3 з 5 місць 

регіонального замовлення, Мова і література (німецька) і Мова і література (фра-

нцузька), де вільними залишилося по 1 місцю регіонального замовлення. З-поміж ос-

новних причин такого неуспіху варто назвати часткову втрату в потенційних вступ-

ників міри значущості отримання високої кваліфікації. Значна кількість випускників 

бакалаврату отримала достойне місце праці і не бачить сенсу продовжувати нав-

чання в магістратурі. 

Отже, на перші курси бакалаврату і магістратури в 2021 р. було зараховано на 

27 осіб (5,5% менше), ніж у 2020 р., що з-поміж іншого теж вплинуло на чисельність 

контингенту студентів. До цього додалася більша кількість відрахованих, яких у 

2019–2020 н/р на 31% більше, ніж у 2020–2021 н/р. 43,3% відрахованих залишили 

навчання за невиконання плану освітньої програми. Серед інших причин відраху-

вання – прагнення змінити фах, перехід на заочну 

форму навчання, якої немає в ІФ на переважній бі-

льшості освітніх програм, сімейні обставини. Тож 

на кінець грудня 2021 р. контингент студентів скла-

дав 1 438 осіб, що 4,3% менше, ніж у 2020 р., але на 

3% більше, ніж у 2019 р. 

На викладачів ІФ лягло основне навантаження 

щодо забезпечення переходу всіх робочих навчаль-

них процесів спочатку на віддалений, а згодом змішаний формати, для останнього 

були задіяні різні платформи (Zoom, Google Meet, Webex тощо). Кожен викладач 

обирав зручний і доступний для себе і студентів ресурс. У 2021 р. залишилася зале-

жність учасників освітнього процесу від комунікаційної інфраструктури, однак сут-

109 92 103

Результати 

вступної кампанії

(магістратура)

2019 2020 2021

1198

195

1393

1320

182

1502

1260

178

1438

Бакалаври Магістри Разом

Контингент студентів 

ІФ (грудень 2021 р.)

2019 2020 2021



22 

 

тєво зменшилися ризики технічного характеру; старше покоління викладачів акти-

вно долучилося до освоєння сучасних технологій. При цьому ключовим дефіцитом 

став не технологічний, а методичний, пов’язаний з тим, що не всі викладачі володі-

ють сучасними методиками для якісної організації навчання, відмінного від тради-

ційного. Серед специфічних методичних труднощів викладачі, які працювали в син-

хронному режимі, наголошували на складності утримувати увагу студентів і залу-

чати їх до активної діяльності. У скрутному становищі опинилися викладачі тих фа-

хових дисциплін, що вимагають живого контакту зі студентами. Не менші проблеми 

відчували студенти, для яких більш обтяжливим виявився формат асинхронного на-

вчання, адже відчутно збільшилася кількість завдань в ЕНК, що потребувало більше 

часу для опанування навчальним матеріалом. Частка самостійної роботи, запевняють 

вони, помітно зросла. 

Впродовж року викладачі інтенсивно 

вдосконалювали ЕНК з фахових предме-

тів, що в умовах змішаного навчання дозво-

ляло підвищувати ефективність самостійної 

роботи здобувачів освіти, рівень їхньої мо-

тивації до навчання, сприяло розвитку інте-

лектуального потенціалу. Однак ситуація з 

ЕНК далеко не бездоганна на всіх кафедрах 

ІФ. Особливістю 2021 р. стала сертифікація 

міжкаферальних курсів2. 

Намітилася позитивна тенденція до збільшення кількості сертифікованих курсів 

(>55,6%). Зрушення мають кафедри лінгвістики та перекладу, англійської мови та 

                                                                 

2 Оскільки такі курси можуть входити до е-середовища тільки однієї кафедри, вони увійшли до статистики 

тільки по одному разу. Не увійшли до статистики співавтори з кафедр східних мов і перекладу (1), української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства (1), української мови (1), світової літератури (1). Курси, розро-

блені спільно зі співавторами з інших структурних підрозділів Університету: історико-філософський факультет 

(1), факультет інформаційних технологій та управління (1). 
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комунікації, світової літератури. Зменшення кількості сертифікованих курсів на ка-

федрі української літератури, компаративістики та грінченкознавства зумовлено 

пролонгацією частини сертифікованих у попередньому звітному періоді ЕНК, а та-

кож наявністю міжкафедральних е-курсів. 

Навчання в змішаному форматі 

вплинуло на якість навчання студе-

нтів, що засвідчили показники зимо-

вої та літньої сесій 2021 року. Крити-

чним стали результати студентів осві-

тньої програми Мова і література 

англійська (27,1%), помітно впала як-

ість на програмах Мова і література 

китайська (46,8%) та Українська мова і література (46,4%). Недостатньо ефектив-

ними виявилася змішана форма навчання для студентів з низькою самоорганізацією, 

які не опанували навичок ви-

значати межі між навчанням і 

приватним простором. По-

при загальну тенденцію на 

окремих програмах якість 

зросла: Мова і література ні-

мецька (62,5%) і Мова і літе-

ратура японська (57,3%). 

Зросла вона і на програмі Переклад (44,5%), хоча і не сягнула бажаної відмітки. 

У студентів зріс запит на гнучкі освітні траєкторії, 

різноманітність форм навчання. Очевидною стає пот-

реба коригувати робочі навчальні програми, зокрема кі-

лькість завдань практичного характеру і контрольних 

форм засвоєння матеріалу; використовувати творчі коле-

ктивні проєкти; формувати і представляти в соціальних 
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мережах індивідуальний освітній простір, що включає зібрані студентами навчальні 

чи наукові ресурси з дисципліни; спільна участь у віртуальних наукових проєктах, ме-

режевих ділових іграх тощо. Це, зокрема, зазначали випускники бакалаврату в анке-

туванні, яке відбулося в травні – червні 2021 р. Окремі респонденти зауважили пот-

ребу розвивати на заняттях надпрофесійні навички і вміння, які допоможуть підви-

щити їхню продуктивність та ефективність як фахівців, зокрема комунікабельність, 

вміння командної взаємодії та долання конфліктів, риторичні навички тощо. 

Ступінь сучасності та практичної орієнтованості навчання за освітньою (освіт-

ньо-професійною) програмою 92 (56,8%) респонденти визнали як такий, що відпові-

дає / повністю відповідає сучасним тенденціям і є практико-орієнтованим. Рівень за-

доволеності результатами навчанням за обраною освітньою (освітньо-професійною) 

програмою на 4–5 оцінили 96 (59,3%) опитаних. 109 (67,3%) респондентів оцінили 

свій рівень оволодіння соціальними навичками (soft skills) у процесі навчання найви-

щими балами, тобто як конкурентоздатний. Практичну спрямованість «майже всіх» 

занять потвердили 52% третьокурсників під час анкетування в січні 2021 р. 

Окремі міркування варто висловити про різні види практик для студентів, де 

відбувалося формування їхніх професійних компетенцій. Випускники нарікали на 

організацію та умови проходження практики. Так, 9 (21%) студентів, котрі вивчали 

східні мови, висловили свою незадоволеність комунікацією й інформаційною / кон-

сультативною підтримкою керівника практики; а 21 (50%) респондент вказав на не-

достатню кількість баз практики. 50% студентів, які вивчали романську філологію, 

відчували певні труднощі під час проходження практики. З-поміж складних обста-

вин представники баз практик для здобувачів освіти програм Германські мови та 

літератури (переклад включно) назвали карантинні обмеження і необхідність диста-

нційного формату проходження практики (65%); 29% опитаних керівників практик 

від університету (Романські мови та літератури (переклад включно)) вказали на не-

стачу теоретичних знань здобувачів з фахових дисциплін. 

Окрім зазначеного вище, потребує уваги процес адаптації першокурсників до 

умов університетської освіти, навчання основам самоорганізації навчання, побудови 
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індивідуальних траєкторій навчання, зрештою вміння навчатися. Особливо корис-

ними для першачків будуть спеціальні адаптаційні курси для освоєння нових цифро-

вих інструментів навчальної діяльності. 

Важливим механізмом зворотного зв’язку зі 

здобувачами освіти як споживачами освітніх по-

слуг стало опитування «Викладач очима студен-

тів». У 2021 р. оцінено якість діяльності 189 нау-

ково-педагогічних працівників (91,3% від загаль-

ної кількості). Високі показники мають кафедри 

східних мов і перекладу, світової літератури та 

української літератури, компаративістики і грін-

ченкознавства, викладачі яких не отримали жод-

ної оцінки нижче 4,0. Покращили свої результати порівняно з попереднім роком ка-

федри германської філології та української мови. Найвищим балом студенти оцінили 

науково-педагогічну діяльність Горелік Н.А., Коробової К.П., Морозової Г.К., Хох-

лової Д.С., Яворської С.Т. Менше 4,0 отримали 8 викладачів, тож кафедрам варто ро-

зробити заходи щодо ефективного підвищення якості викладання фахових дисцип-

лін, яке відобразиться на задоволеності студентів якістю освітніх послуг. 

У 2021 р. почала діяти Рада роботодавців ІФ: затверджено положення про її 

діяльність, склад (за секціями), обрано голову і секретаря. Взаємодія із цим органом 

дала можливість обговорити і внести зміни до всіх освітніх програм для першого (ба-

калаврського) рівня вищої освіти, передбачених чинним Стандартом 035 Філологія. 

У 2021 р. було затверджено нові редакції 10 освітньо-професійних та освітньо-

наукових програм другого (магістерського) рівня: Мова і література англійська, 

Мова і література німецька, Мова і література іспанська, Мова і література іта-

лійська, Мова і література французька, Мова і література китайська, Мова і літе-

ратура японська, Переклад (англійська мова), Українська мова і література, Зару-

біжна література та світова художня культура. Оновлення програм зумовлено й 

іншими чинниками, які були запропоновані стейкхолдерами. 
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Пріоритети 2022 р.: 

 орієнтація на освітні потреби нового покоління студентів, вихованого на нові-

тніх технологіях; запровадження сучасних освітніх програм другого (магістерського) 

рівня вищої освіти; 

 коригування маркетингової стратегії ІФ щодо просування на ринку послуг 

чинних освітніх програм; 

 підвищення якості навчання за рахунок доцільного поєднання в освітньому 

процесі різних моделей змішаного навчання, перенесення центру ваги з традиційних 

форм навчальної діяльності на керовану викладачем самостійну роботу студента; 

 максимальне використання очного навчання для особистісного розвитку сту-

дентів, зокрема їхнього самовладання, співчуття, лідерства і командної роботи; 

 розширення баз практик; посилена увага до формування у здобувачів освіти 

soft skills і hard skills під час проходження різних видів практик; 

 творче варіювання взаємодії викладачів і студентів, збалансоване формування 

професійних та надпрофесійних навичок і вмінь студентів. 

 

5. Інновації, наукові дослідження, наукометрія 

та академічна доброчесність 

 

ІФ у 2021 р. працював над реалізацією 4- х наукових тем: 1 з них успішно завер-

шена («Розвиток європейських мов і літератур у контексті міжкультурної комуніка-

ції»); 2 («Розвиток сходознавчих студій у контексті інтернаціоналізації вищої освіти», 

«Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери сучасної 

України як європейської держави») – пролонговано 

на 2022 р. 

Кафедри ІФ продовжують моніторити резуль-

тати індивідуальних наукових проєктів. У 2021 р. 

видано 7 колективних монографій, 5 із яких опублі-

ковано за кордоном. Серед авторів – професори 

Бровко О.О. (2 у співавторстві), Гальчук О.В. (2 у 

співавторстві), Ковбасенко Ю.І. (1 у співавторстві); Руснак І.Є. (1 у співавторстві); 
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доценти Жигун С.В. (3 у співавторстві), Луцюк М.В. (1 у співавторстві), Шапоч-

кіна О.В. (1 одноосібна). 

Окремі аспекти досліджуваних проблем висвітлено в 5 навчальних посібниках: 

для здобувачів вищої освіти (1) та закладів загальної середньої освіти (4), 15 закор-

донних публікаціях тощо. 

За останні п’ять років маємо суттєве зростання 

кількості опублікованих і проіндексованих статей у 

виданнях, що входять до наукометричних баз 

Scopus і Web of Science (20 Scopus +19 WoS). Усі 

опубліковані й індексовані статті є афільованими. 

Безперечними лідерами стали завідувачі кафедр 

романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства Махачашвілі Р.К. (11 статей) і східних мов і перекладу Семеніст І.В. 

(10 статей). По 3 статті мають професори Вірченко Т.І., Козлов Р.А.; 2 – професор 

Гальчук О.В., доцент Андрєєва С.С. 

Прикрістю для окремих колег стало 

вилучення всього контенту журналу 

«Laplage Em Revist» з Web of 

Science і припинення його індексу-

вання, внаслідок чого ІФ не дораху-

вався 2-х статей у названій наукоме-

тричній базі. 

У 2021 р. 3 статті подано до 

друку до видань, що входять до на-

укометричних баз Scopus і Web of 

Science, 2 прийнято до друку, 3 зна-

ходяться на рецензуванні, 12 чекають індексації. Загалом у найближчій перспективі 

– 20 статей у виданнях з наукометричних баз, що на 20% перевищує показники по-

переднього року. 
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Загальна кількість публікацій науково-педагогічних працівників ІФ суттєво зро-

сла за всіма категоріями: фахових (А і Б) – на 11%, в наукометричних виданнях (ок-

рім Scopus і WoS) – на 32,9%, нефахових – 57,3%, у базах Scopus і Web of Science – 

на 51,3%. Останній показник є найвищим за останні чотири роки. Відтак можемо 

стверджувати, що період змішаного навчання виявився більш сприятливим для 

сфери наукових досліджень і мав менше негативних наслідків, ніж інші сфери нау-

ково-педагогічних діяльності працівників ІФ. 

Головним показником значущості опублікованої наукової статті у виданнях з 

наукометричних баз є цитування. Аналіз цитування статей у Scopus і Web of Science 

дав можливість з’ясувати, що найбільш цитованими авторами ІФ є Віннікова Н.М. 

(10), Махачашвілі Р.К. (10), Чеснокова Г.В. (6), Семеніст І.В. (5), Овсієнко Л.М. (5), 

Мосьпан Н.В. (5), Бахтіна А.О. (4), Дель Гаудіо С. (2), по 1 – Колесник О.С. і Де-

вос А.О. 

Назва публікації Автори 

К
-с

т
ь
 ц

и
-

т
у
в

а
н

ь
 

Trade in the Decade Following the Collapse of the USSR (2020) Aleksandrova O., Loiko V., 

Vinnikova N. 

10 

Control of the quality assurance system at the modern Ukrainian 

university (2019) 

Aleksandrova O., Hroznyi I., 

Vinnikova N., Chuvasova N. 

10 

European union enlargement in 2004: System analysis of the 

benefits and losses (2019) 

Zavadskyi N., Aleksandrova O., Vin-

nikova, N., Vyhovska O., Spudka I. 

8 

Cross-cultural reader response to original and translated poetry: 

An empirical study in four languages (2017) 

Chesnokova A., Zyngier S., Viana V., 

Rumbesht A., 

Ribeiro F. 

6 

Interdisciplinary skills development through final qualification 

assessment: Survey study for european and oriental languages 

programs (2021) 

Makhachashvili R., 

Semenist I. 

5 

Mobile teaching and learning English - A multinational perspec-

tive (2018) 
Mospan N. 5 

Models of corporate education in the United States of America 

(2019) 

Harashchenko L., Komarovska O., 

Маtviienko O., Ovsiienko L., 

Pet'ko L., Shcholokova O., 

Sokolova O. 

5 

Technology of poetry presentation via Emoji Maker platform: 

Pedagogical function of graphic mimesis (2020) 

Makhachashvili R., Kovpik S., 

Bakhtina A., Shmeltser E.O. 

4 
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Makhachashvili, R.K., Kovpik, S.I., Bakhtina, A.O., Shmeltser, 

E.O. 

Bezkorovaina O., Kulyk O., Ovsi-

ienko L., Pet'ko L., Soichuk R., 

Turchynova G., Stanislavchuk N. 

3 

Budding researchers in the humanities: An intercultural online 

project (2009) 

Viana V., Chesnokova A., 

Zyngier S., van Peer, W. 

2 

Covid-19 context for meta assessment of digital learning on eu-

ropean and oriental languages programs (2021) 
Makhachashvili R., 

Semenist I. 

2 

An introduction to ukrainian dialectology (2018) Del Gaudio S. 2 

Linguistic ideology and language changes in contemporary 

ukrainian grammar and lexis (2015) 
Del Gaudio S. 2 

Digital Distance and Blended Learning Quality Assessment in 

Oriental and European Languages University Programs: Regions 

of Ukraine Survey Study (2021) 

Makhachashvili R., 

Semenist I. 

2 

Development of skills of intercultural communication in the pro-

cess of studying at higher educational institutions (2020) 

Balanaieva O., Salashchenko H., Shu-

rupova K., Devos A., Romanchuk A. 

1 

The cognitive premises of myth-oriented semiosis (2019) Kolesnyk O. 1 

ICT tools for final qualification assessment survey study for eu-

ropean and oriental languages programs (2021) 
Makhachashvili, R., 

Semenist I., Bakhtina A. 

1 

New law on higher education in Ukraine: Innovations and risks | 

Nov zakon o visokem solstvu v Ukrajini: Inovacijc in tveganja 

(2015) 

Sysoieva S., Mospan N. 1 

The impact of Pantelejmon Kuliš on the standardization process 

of the Ukrainian and dialect specialties of his literary language | 

Die Bedeutung von Pantelejmon Kuliš für den standardisier-

ungsprozess des Ukrainischen und dialektale besonderheiten 

seiner literatursprache (2010) 

Del Gaudio S. 1 

Формування інтелектуального потенціалу ІФ відбувається шляхом підготовки 

кадрів вищої кваліфікації. У 2021 р. продовжили діяльність 2 спеціалізовані вчені 

ради (Д 26.133.03 і Д 26.133.05), де захищено 9 дисертацій, з-поміж яких 5 докторсь-

ких. Окрім того протягом року в ІФ працювали спеціалізовані вчені ради (ДФ 

26.133.005, ДФ 26.133.009, ДФ 26.133.010, ДФ 26.133.013, ДФ 26.133.014, ДФ 

26.133.015, ДФ 26.133.018, ДФ 26.133.022) з правом прийняття до розгляду та прове-

дення разових захистів, результатом роботи яких є 10 захищених дисертацій на здо-

буття ступеня доктора філософії. 

Працівниками ІФ в спеціалізованих вчених радах інших ЗВО захищено 1 дисе-

ртацію на здобуття ступеня доктора філологічних наук докторська (Семеніст І.В.) і 3 

– на здобуття ступеня кандидата філологічних наук / доктора філософії зі спеціаль-

ності 035 Філологія (Горобець С.І., Копитіна А.С., Степаненко К.В., Тугай О.М.). Ви-
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сокий рівень професійної кваліфікації підтвердили доктори філологічних наук Він-

нікова Н.М., Вірченко Т.І. та Козлов Р.А., яким присвоєно наукове звання професора 

кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства. Диплом до-

ктора педагогічних наук отримала Удовиченко Л.М. 

У 2021 р. в ІФ продовжили розвиток 4 наукові періодичні видання. «Синопсис: 

текст, контекст, медіа»: опубліковано 4 номери, входить до категорії «Б» «Пере-

ліку наукових фахових видань України» та індексується в Index Copernicus. «Літе-

ратурний процес: методологія, імена, тенденції»: посилено склад редакційної коле-

гії, опубліковано 2 номери, наповнено англійську версію, створено онлайн-версію 

випуску з метаданими, збірник включено до категорії «Б» «Переліку наукових фахо-

вих видань України». Видання пройшло оцінювання (ICV 2020=63,62) та індексу-

ється в базі Index Copernicus. У перспективі – отримання статусу наукометричного 

видання. Збірник «Studia Philologica», що мав серйозні прогалини в своїй діяльності 

2020 р., змінив редакційну політику і склад редакційної колегії. Опубліковано і про-

індексовано в Google Scholar 2 номери, у перспективі – отримання статусу фахового 

журналу категорії «Б». Успішно продовжує функціонувати «Український журнал си-

нологічних студій» («Ukrainaian Journal of Sinology Studies», ISSN: 2709–149X), що 

видається у співпраці Центру китаєзнавчих досліджень, Посольства КНР в Україні 

та Китайської академії соціальних наук. У 2021 р. розпочав роботу портал журналу 

на міжнародному домені sinology-studies.com; вийшли друком 2 випуски, куди ввій-

шли наукові дослідження синологів з України, Китаю, Італії, Польщі та Казахстану. 

В ІФ функціонували 2 студентські наукові видання («Наукові здобутки студе-

нтів Інституту філології», «Наукові здобутки магістрантів Інституту філоло-

гії»), у яких протягом року опубліковано близько 20 статей. 

Карантинні обмеження призвичаїли співробітників і студентів ІФ до прове-

дення наукових заходів у форматі онлайн. У 2021 р. відбувалася низка наукових ім- 

през різних рівнів: 2 всеукраїнські конференції («Літературний процес: межі толера-

нтності», «Український світ Бориса Грінченка: ХIV Грінченківські читання»), 10 
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круглих столів, 5 семінарів, 5 гостьо-

вих лекцій. ІФ став співорганізатором 

міжнародної конференції «The 4th 

Białystok – Kyiv Conference on Theoret-

ical and Applied Linguistics». Кількість і 

якість наукових заходів зросла на 26%. 

Результати участі та перемог у Всеукраїнських конкурсах студентських науко-

вих робіт і проєктів залишаються фактично незмінними впродовж останніх років. До 

наукових надбань додалися перемоги у Всеукраїнських конкурсах есе «Китай моїми 

очима» (2) та українсько-китайських перекладів (6). У 2021 р. 2 студенти отримали 

Премію Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні; 1 студентка – грант 

від ЄС «Environment as a Culture of Education» програми Еразмус+ Європейського 

Союзу. 

Академічна доброчесність сьогодні є однією зі значущих категорій у науко-

вому середовищі. В ІФ цій проблемі приділено чимало уваги. Пропагуючи нульову 

толерантність до плагіату, працівники і здобувачі освіти обов’язково надсилають 

свої праці для проходження перевірки щодо наявності запозичень. Аналіз анкету-

вання працівників і здобувачів вищої освіти засвідчує високий рівень академічної до-

брочесності серед наукової спільноти ІФ. Однак тільки 31% опитаних студентів озна-

йомлені з відповідним Положенням Університету Грінченка. Значна частина учас-

ників освітнього процесу (81% студентів, 84% аспірантів, 58% викладачів) усвідом-

люють потребу в проведенні заходів щодо популяризації принципів академічної до-

брочесності. У 2021 р. проведено вебінари «Плагіат: чому немає різниці між викра-

денням ідеї та викраденням людини» і «Академічна відповідальність студента за по-

рушення академічної доброчесності», спрямовані на виховання доброчесного став-

лення до наукової та навчальної діяльності всіх здобувачів освіти. 

Пріоритети 2022 року: 

 активізація атестації докторів філософії, які навчалися за PhD-програмою 

«035 Філологія», через разові вчені ради; 
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 оновлення редакційних колегій наукових видань ІФ відповідно до чинних ви-

мог і просування цих видань до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science; 

 підвищення публікаційної активності серед молодих науковців, зокрема у фа-

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

of Science; 

 підвищення показників цитування праць науково-педагогічних працівників у ви-

даннях з наукометричних баз;  

 залучення до діяльності Школи академічної доброчесності Університету Грін-

ченка широкого кола учасників освітнього процесу. 

 

6. Інтернаціоналізація та її особливості в 2021 році 

 

Інтернаціоналізація освіти є одним із факторів забезпечення міжнародного осві-

тнього співробітництва, однак карантинні обмеження суттєво вплинули на її контури 

в 2021 р. З усіх можливих аспектів інтернаціоналізації найбільш значимим за масш-

табом в ІФ були участь у міжнародних проєктах, закордонне стажування й академі-

чна мобільність учасників освітнього процесу. 

Попри закриті кордони викладачі ІФ наважилися на стажування та участь у 

програмах академічної мобільності за межами України: фахове стажування прой-

шли 24 викладачі, неформальне – 34. Ці показники у 2021 р. зросли на 87%. Проте 

студентська академічна мобільність суттєво постраждала через пандемію COVID-19. 

Більшість університетів світу реалізують навчальні проєкти для іноземців у форматі 

онлайн, що стало менш привабливим для наших студентів. 

Право на академічну мобільність офлайн реалізу-

вали 6 студентів, онлайн – 8, навчаючись в університетах 

Польщі, КНР і Японії. Ситуація покращилася через запро-

вадження окремими університетами онлайн-мобільності. 

Серед викладачів тільки 2 змогли реалізувати наукові 

проєкти в освітніх і наукових закладах Європи і США – 
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професор Дель Гаудіо С. і доцент Гладушина Р.М. На жаль, цей показник знизився 

через пандемію до рівня п’ятирічної давності. 

Пошук закордонних партнерів допоміг кафедрі германської філології налагодити 

контакти з Інститутом германістики Лейпцизького університету (Німеччина), на-

мітити спільні заходи на 2022 рік. 

Пандемія мала наслідки не тільки для академічної мобільності, а й наукових 

проєктів, які втілювалися в межах міжнародних програм. Працівники ІФ реалізову-

вали 5 міжнародних науково-дослідних проєктів. Лідером у провадженні такої дія-

льності є кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства. 

Назва проєкту Назва кафедри Керівник 

ELEXIS (Європейська лексикографічна інфраструктура), 

Horizon 2020 Framework Project (Інститут Йозефа Стефана, 

Словенія) 

Кафедра романської філо-

логії та порівняльно-типо-

логічного мовознавства 

Махача-

швілі Р.К. 

«Консультування українських університетів щодо розробки 

навчальних планів магістерської роботи в електронному 

уряді» (МЗС Естонії, Таллінський технологічний університет, 

Естонія) 

Кафедра романської філо-

логії та порівняльно-типо-

логічного мовознавства 

Махача-

швілі Р.К. 

PROFLE+: Les Etudes Immerssives (Посольство Франції в Ук-

раїні, Французький Інститут) 

Кафедра романської філо-

логії та порівняльно-типо-

логічного мовознавства 

Девос А.О. 

Gender-ing ELT (University of East Anglia, Великобританія) Кафедра лінгвістики та 

перекладу 

Чесно-

кова Г.В. 

Center for Language Education and Cooperation Annual Projects 

Funds (МОН КНР, Центр мовної освіти та співпраці, Цзілінсь-

кий університет, КНР) 

Кафедра східних мов і пе-

рекладу 

Семеніст І.В. 

Три роки поспіль співробітники ІФ викладають українську мову для іноземних 

слухачів. У 2021 р. вони прибули з Іраку, Ірану, Китаю, Нігерії, Туреччини, Туркмені-

стану, Чилі. Однак кількість слухачів зменшилася вдвічі, що пов’язано з карантин-

ними обмеженнями. Попри всі виклики доцент Він-

тонів Т.М. і старший викладач Горохова Т.О. спри-

яють тому, аби навчання в Університеті Грінченка 

було для слухачів привабливим. Слухачі-іноземці 

живуть справжнім студентським життям, беруть уч-

асть у різних заходах: стали переможцями інтерак-

тивного конкурсу читців «Слово Грінченка», учас-

никами 5 екскурсій, тематичних занять; записали відео-привітання з Новим роком! 
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На волонтерських засадах Вінтонів Т.М. навчає української мови як іноземної 

студентку Інституту людини Софі Марі Ганевич (Великобританія). 

Пріоритети 2022 року: 

 залучення науково-педагогічних працівників до участі в колективних та ін-

дивідуальних грантових міжнародних проєктах і програмах; 

 підготовка і подання заявок на участь у програмах Erasmus+; 

 налагодження академічної та наукової співпраці із закордонними закладами 

вищої освіти; 

 відновлення академічної мобільності викладачів і здобувачів вищої освіти; 

 викладання української мови як іноземної для іноземних слухачів як запорука 

успішного долання бар’єрів інтернаціоналізації. 

 

7. Розвиток інфраструктури 

 

У 2021 р. ІФ, окрім основних, надавав різні платні послуги. Оскільки Універси-

тет Грінченка є уповноваженою установою, праці-

вники ІФ проводили іспити на рівень володіння 

державною мовою. Прибуток від цієї діяльності 

становить 120 878 гривень. Оргвнески наукових за-

ходів і плата за процедури захистів дисертацій на 

здобуття наукових ступенів склали 75 890 гривень. 

Ці показники покращилися в порівнянні з минулим 

роком. Розмір гранту «Center for Language Educa-

tion and Cooperation Annual Projects Funds», отрима-

ний кафедрою східних мов і перекладу від Міністерства освіти КНР, склав 

9 400 USD. 

Найбільш вагомий внесок через реалізацію гранту і надання інших послуг зро-

били кафедри східних мов і перекладу та української мови. 

162 375

399 515

549 240

152 840
196 768

2017 2018 2019 2020 2021

Надходження від 

додаткових послуг (грн)
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Заслуговує на увагу інфраструктурна підтримка викладачів – за сприяння рек-

торату 11 аудиторій ІФ оснащено новими моноблоками Lenovo Ideacentre, ще 2 отри-

мав навчальний відділ. 8 викладачів мають можливість використовувати надані уні-

верситетом ноутбуки, 30 – гарнітури і веб-камери, що підвищує технічний бік про-

ведення занять у форматі змішаного навчання. 

 

8. Управлінсько-організаційна робота, 

забезпечення функціонування та розвитку 

 

Управління ІФ, планування роботи, розв’язання важливих навчальних, наукових, 

соціально-гуманітарних та інших питань, ухвалення рішень в 2021 р. реалізувалися в 

умовах непростої реальності, пов’язаної з пандемією та постійними змінами умов дія-

льності. Важливу роль у цих процесах відіграли виборні представницькі органи – вчена 

рада та директорат ІФ. 

У вересні 2021 р. закінчив свою каденцію попередній склад вченої ради ІФ. Відпо-

відно до Положення про діяльність вчених рад структурних підрозділів Університету 

Грінченка відбулися вибори нового складу вченої ради ІФ, обрання голови і секретаря 

вченої ради. До складу вченої ради ІФ увійшло 27 осіб. У 2021 р. відбулося 15 засідань 

вченої ради ІФ. Пріоритетними питаннями колегіального органу управління стали: 

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

тивних наукових тем науково-педагогічних працівників (питання слухали двічі протя-

гом календарного року); 

2) рішення про відповідність дисертацій і наукових публікацій на здобуття науко-

вого ступеня доктора філософії зі спеціальностей 035 Філологія, 011 Науки про освіту; 

про рекомендацію кандидатур рецензентів для проведення попередньої експертизи (фа-

хового семінару) на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальностей 

035 Філологія, 011 Науки про освіту; затвердження складу спеціалізованих вчених рад 

з правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії (рішення ухвалені стосовно 10 аспірантів-випуск-

ників Університету Грінченка); 
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3) схвалення кандидатур докторів філологічних наук Віннікової Н.М., Вірче-

нко Т.І., Козлова Р.А. щодо присвоєння їм вченого звання професора кафедри українсь-

кої літератури, компаративістики і грінченкознавства; 

4) рішення щодо складу Науково-методичної комісії ІФ та оновлення принципів її 

діяльності; 

5) рішення щодо стратегій і перспективних напрямів розвитку освітньої діяльності 

ІФ (обговорення і затвердження навчальних планів підготовки здобувачів освіти за осві-

тньо-науковими й освітньо-професійними програмами спеціальності 035 Філологія та 

змін до них); 

6) рішення з питань навчального процесу в ІФ за всіма освітніми рівнями (про-

грами вступних іспитів до аспірантури; програми кандидатських іспитів; вимоги до ква-

ліфікаційних робіт, екзаменів і супровідної документації; перелік вибіркових дисцип-

лін, дистанційних курсів і графік їх розроблення; рішення щодо підвищення якості осві-

тнього процесу та контролю за ним (особливо у період змішаного навчання); темарій 

кваліфікаційних робіт; внесення змін до графіка навчального процесу тощо (питання 

розглядали регулярно протягом року); 

7) затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів і докторантів, тем 

їхніх наукових досліджень; оцінка звітів аспірантів і докторантів за результатами навча-

льного року (питання виносили на порядок денний відповідно до графіка навчального 

процесу в аспірантурі та докторантурі, а також через виробничу необхідність). 2021 р. 

схвалено 7 індивідуальних планів аспірантів першого року навчання; обговорено і за-

тверджено 3 теми дисертацій на здобуття ступеня доктора наук, 7 тем аспірантських на-

укових досліджень (доктор філософії); 

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

літератури (питання розглядали регулярно протягом року). У 2021 р. було схвалено те-

матичний план видань на 2022 рік; 

9) подання кандидатур для вступу в аспірантуру, докторантуру, кандидатур для 

отримання іменних стипендій і нагород; клопотання про участь наукових і навчально-
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методичних робіт співробітників ІФ у конкурсах на здобуття премій, зокрема і премії 

імені Бориса Грінченка; 

10) перспективних планів роботи кафедр у зв’язку з переобранням завідувачів, оці-

нка звітів діяльності структурних підрозділів і Центрів компетентностей ІФ (питання 

виносили на прядок денний через виробничу необхідність); обговорення плану роботи 

ІФ на 2022 рік; 

11) затвердження змін у складі редколегій електронних журналів ІФ, зокрема та-

ких: «Наукові доробки магістрантів Інституту філології» і «Наукові доробки студентів 

Інституту філології», студентського альманаху «Сонячне проміння»; 

12) обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади науково-педагогічних 

працівників (рішення ухвалено стосовно 57 осіб); 

13) схвалено договір про співпрацю між ІФ і Таврійським національним універси-

тетом імені В.І. Вернадського в галузі обміну досвідом з реалізації освітніх та наукових 

проєктів і програм; проведення спільних заходів (наукових конференцій, семінарів, кру-

глих столів, конкурсів) і наукових досліджень; обміну професійним досвідом між ви-

кладачами і науковими співробітниками; обміну інформаційними джерелами бібліотек; 

здійснення академічних обмінів. 

Експертизу наукової, науково-методичної та навчальної літератури, яку подають 

працівники ІФ на розгляд вченої ради щодо рекомендації до друку, здійснює на-

вчально-методична комісія ІФ (керівник – професор Ковбасенко Ю.І.). У 2021 р. за-

тверджено новий склад комісії, оновлено процедуру розгляду наукової, науково-мето-

дичної та навчальної продукції; ухвалено рішення щодо 20 рукописів науково-педаго-

гічних працівників ІФ. 

Основні напрямні розвитку Інституту філології відображено в Плані роботи на 

2022 рік, затвердженому вченою радою ІФ (протокол № 6 від 14 грудня 2021 р.). 2022-

й повинен стати роком формування нових підходів до навчальної діяльності кожного 

учасника освітнього процесу з урахуванням можливостей та обмежень, що з’явилися в 
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умовах пандемії. Використання сучасних методик і практик у навчанні допоможе май-

бутнім філологам бути більш стійкими до зовнішніх викликів і успішними в своєму ро-

звитку. 


