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          Вимоги підвищення відповідності освіти запитам сучасного світу 

і розв’язання проблеми якості тієї освіти, яку пропонують українські ЗВО, 

диктують інноваційні зміни на віх рівнях освітнього процесу, починаючи з 
трансформації мети (про це, зокрема, свідчить нещодавня офіційна заміна ВНЗ 

на ЗВО: йдеться не про навчання як школярство, а навчання шляхом створення 

освітнім середовищем університету умов для самостійної побудови здобувачем 

освіти власного образу світу). 

У звітному періоді діяльність Університету була пов’язана з виконанням 

двох основних завдань.  КНЛУ є організацією, яка виробляє знання й одночасно 

виступає соціальною структурою, що формує майбутню інтелектуальну 

і духовну еліту держави. Особливість своєї освітньої продукції Університет 

визначає як те, що студент є не тільки «кінцевою продукцією», а й учасником 

освітньої процесу і споживачем інших видів продукції Університету.   
У центрі діяльності Університету були і залишаються актуальними такі 

пріоритетні напрями:  

- забезпечення високої якості освітнього і наукового процесу та 

впровадження сучасних технологій його організації; 
- формування наукового стилю мислення та озброєння майбутніх 

фахівців мобільним теоретичним і практичним багажем; 

- розвиток міжнародного співробітництва, подальша інтеграція в 

європейський і світовий науково-освітній простір;  

- забезпечення фінансової стійкості Університету;  

- соціальний захист і соціальна підтримка студентів, науково-

педагогічних працівників і співробітників Університету; 

- розвиток студентського самоврядування як важливого і невід’ємного 

складника у підготовці конкурентоздатного фахівця; 

         Університет вбачає однією зі своїх функцій оновлення соціальних 

цінностей і норм шляхом вироблення нових і переймання прогресивних 

цінностей зі світового досвіду, адекватних соціально-історичним умовам 

України. 
 

Кадрове забезпечення діяльності університету 
 

В університеті на 01.12.2019 р. на штатних засадах працюють  877 осіб, 

з них: 

- науково-педагогічні працівники – 531 особа, серед них: 

• докторів наук, професорів – 58 осіб, 

• кандидатів наук, доцентів – 252 особи; 

- адміністративно-керівний персонал – 21 особа; 

- навчально-допоміжний персонал –159 осіб; 

- обслуговуючий персонал – 166 осіб. 
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21 науково-педагогічний працівник викладає в Університеті на засадах 

сумісництва, з них 9 – доктори наук, професори. 

 

1. Організація освітнього процесу з підготовки фахівців 

акредитованих спеціальностей і освітніх програм на рівні 

державних стандартів якості освіти 
 

Організація освітнього процесу в Київському національному 

лінгвістичному університеті протягом 2019 року відбувалася відповідно до 

чинних нормативно-правових документів про освіту, зокрема Закону України 

«Про вищу освіту», «Про освіту» (2017 р.), Положення про організацію 

освітнього процесу в КНЛУ, Постанов Кабінету Міністрів України про вищу 

школу, директивних документів Міністерства освіти і науки України. 

Сьогодні Університет здійснює підготовку фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти за 11 спеціальностями (46 освітньо-

професійними програмами), 9 спеціальностями (36 освітньо-професійними 

програмами) за другим (магістерським) рівнем вищої; докторів філософії за 

третім освітньо-науковим рівнем – за 4 спеціальностями (4 освітньо-науковими 

програмами). 

Протягом звітного періоду успішно ліцензовано провадження освітньої 
діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 

035 Філологія за першим (бакалаврським), другим (магістерським) і третім 

(освітньо-науковим) рівнями вищої освіти. Крім того, триває процедура 

акредитації освітньо-професійної програми «Маркетинговий менеджмент» 

спеціальності Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в 

Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти.  

Сьогодні освітня діяльність у КНЛУ здійснюється на 6 факультетах 

науково-педагогічними працівниками 25 кафедр, 16 з яких очолюють доктори 

наук, професори (64 %); 19 кафедр є випусковими, 15 з них керують доктори 

наук, професори (79%). В Університеті наразі навчається 4951 студент, з них: на 

денній формі здобуття освіти – 4624, на заочній формі здобуття освіти – 327 

студентів; ступінь вищої освіти «бакалавр» здобувають 4299 осіб, «магістр» – 

652 особи.  

За освітньо-науковими програмами навчаються 77 аспірантів і 17 

докторантів. Крім того, протягом року Університет забезпечував підготовку 

83 слухачів – майбутніх абітурієнтів у Центрі навчання іноземних мов і 
післядипломної освіти. Варто зазначити, що з 46 випускників Центру 2019 р., 

які успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, 31 (66 %) вступили на 

навчання до КНЛУ на освітньо-професійні програми факультету сходознавства. 

Станом на сьогодні у Центрі навчаються 37 школярів. 
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Освітній процес здійснюють 571 науково-педагогічний працівник, з них 

531 (93 %) працюють на постійній основі. Докторів наук, професорів – 67 осіб 

(11,7 %), з них на постійній основі – 58 (10,2%); кандидатів наук, доцентів – 264 

(46,2 %), з них 252 (44 %) працюють на постійній основі. Таким чином, 

кількість науково-педагогічних працівників з науковим ступенем і вченим 

званням, які працюють в Університеті на штатних засадах, протягом останніх 

років є стабільною. 

 

2. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

навчального закладу. Формування контингенту студентів 
 

2.1 Ректор як голова приймальної комісії Університету здійснює загальну 

організацію і контроль за забезпеченням якісного набору студентів і 
виконанням державного замовлення.  

Вступна кампанія в 2019 р. проводилася відповідно до Умов прийому до 

закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених відповідним наказом 

МОН України, а також Правил прийому до КНЛУ в 2019 році, затверджених 

Вченою Радою Університету. 
У 2019 році до Приймальної комісії Університету для здобуття першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти від вступників було подано 8860 заяв, 

з них 175 – на заочну форму здобуття освіти. Загальна кількість осіб, які подали 

заяви на вступ до Університету (денна і заочна форми), зменшилась порівняно 

з попередніми роками: у 2017 р. – 11026 осіб, у 2018 р. – 10665 осіб, у 2019 р. – 

8860. 

Найбільшим у 2019 р. був конкурс за такими спеціальностями 

(спеціалізаціями): 035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), 

перша – китайська (690 осіб на 1 місце державного замовлення), 081 Право 

(248 осіб на 1 місце державного замовлення), 035.069 Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша – японська (192 особи на 1 місце державного 

замовлення), 035.066 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – 

корейська (133 особи на 1 місце державного замовлення), 035.051 Романські 
мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська (131 особа на 1 місце 

державного замовлення).  

Разом на денну форму здобуття освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти зараховано 1072 особи, з них 265 – за державним замовленням 

і 807 – за кошти фізичних та юридичних осіб, що на 66 осіб менше, ніж у 

попередньому році. З числа зарахованих були переведені на навчання за кошти 

державного бюджету 14 осіб, які мають спеціальні умови для зарахування 

(переважно діти учасників бойових дій). За заочною формою здобуття освіти 

зараховано 25 студентів, що на 21 особу менше, ніж у попередньому році. 
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У 2019 р. подали документи для участі в конкурсі за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 576 осіб, з них 183 – на заочну форму 

здобуття освіти. На денну форму здобуття освіти зараховано 247 студентів, з них 

за державним замовленням 94 особи, за кошти фізичних, юридичних осіб – 153; 

за заочною формою здобуття освіти – 91 студент, прийом на навчання за 

заочною формою здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем 

здійснювався вперше. Таким чином, за першим і другим рівнями вищої освіти 

за денною формою за кошти фізичних, юридичних осіб у 2019 році зараховано 

на навчання на 108 осіб менше, ніж у попередньому році. 
Традиційно популярними в Університеті серед абітурієнтів залишаються 

освітні програми: Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий 

переклад; Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова; 

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад; Іноземні мови та 

літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури 

(англійська мова і друга західноєвропейська мова).  

Прикметною особливістю цьогорічної вступної кампанії є формування 

«малокомплектних» груп на першому (бакалаврському) рівні: португальська 

мова – 7 студентів, новогрецька мова – 6 студентів, мова іврит – 7 студентів, 

азербайджанська мова – 5 студентів, перська мова – 2 студенти, конституційне і 
адміністративне право – 8 студентів. Не набагато краща ситуація 

спостерігається на окремих освітніх програмах другого (магістерського) рівня: 

мова гінді – 2 особи, мова іврит – 3 особи, перська мова – 3 особи, турецька 

мова – 4 особи, арабська мова – 4 особи, українська мова і література – 4 особи, 

сучасні філологічні студії (англійська мова) – 3 особи, світова література і 
художній переклад (англійська мова) – 3 особи, переклад і міжкультурна 

комунікація (італійська мова) – 4 особи, новогрецька мова – 3 особи, 

психологічні дослідження і консультування – 4 особи, туризмознавство – 4 

особи. Найбільший набір за другим (магістерським) рівнем – на освітніх 

програмах Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова – 27 осіб, 

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика 

та перекладознавство – 26 осіб, Перекладознавство: професійно-орієнтований 

переклад (англійська мова і друга іноземна мова) – 24 особи. 

За другим (магістерським) рівнем не було здійснено прийом на навчання 

за небюджетною конкурсною пропозицією Переклад і міжкультурна 

комунікація (німецька мова і друга іноземна мова) та Німецька мова і друга 

західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних 

мов і культур у вищих навчальних закладах через брак вступників. Найбільше 

зниження кількості вступників за другим (магістерським) рівнем 

спостерігається на факультеті перекладознавства. 

Таким чином, ґрунтуючись на наведених статистичних даних, можемо 
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констатувати зменшення кількості поданих вступниками заяв і, як наслідок, 

зменшення кількості зарахованих студентів за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти. Однією з основних причин є передусім зменшення кількості 
випускників середньої загальноосвітньої школи у 2019 році порівняно з 
попереднім роком. Водночас слід зауважити, що здійснення прийому на другий 

(магістерський) рівень за заочною формою здобуття освіти певною мірою 

компенсувало зниження набору на навчання за денною формою. 

Щодо другого (магістерського) рівня, основну роль у зменшенні кількості 
вступників відіграє недостатня профорієнтаційна робота кафедр з 
випускниками бакалаврату. Вважаємо, що кафедри і факультети Університету 

мають збільшувати свою присутність у мережі Інтернет, поліпшувати якість 

проведення Днів відкритих дверей, покращувати якість друкованої рекламної 
продукції, посилювати роботу як з випускниками середніх загальноосвітніх 

закладів, так і з випускниками бакалаврату Університету.  
 

2.2 Переведення, відрахування та поновлення  
 

На формування контингенту студентів впливає низка чинників, зокрема, 

відрахування та поновлення контингенту студентів. За минулий навчальний рік 

відраховано 446 студентів, що становить 9 % від загальної кількості студентів 

(така тенденція зберігається протягом кількох останніх років). Збільшилася 

частка студентів, відрахованих за академічну неуспішність і дорівнює частці 
тих, хто відрахований за власним бажанням: (203 невстигаючих студенти 

(45,5 %) і 206 студентів, що відраховані за власним бажанням (46 %). У 

відсотковому відношенні найбільше відраховано студентів на факультетах 

перекладознавства і германської філології, найменше відрахованих на 

факультеті економіки і права. Кількість переведених і поновлених студентів у 

2019 році становить 39 (у 2018 р. – 55). 

 

3. Підвищення якості навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу 
  

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, що є важливим 

складником якісної підготовки фахівців, здатних успішно конкурувати на 

сучасному ринку праці, здійснюється у КНЛУ відповідно до Положення про 

порядок розроблення, моніторингу та оновлення освітніх програм у Київському 

національному лінгвістичному університеті та Положення про навчально-

методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу КНЛУ, 

затверджених вченою радою. Отже, основним компонентом, що визначає 

структуру і зміст освітнього процесу, є освітні програми, які, в свою чергу, 
диктують навчально-методичне його наповнення. Така побудова призначена для 
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забезпечення системного підходу до організації освітнього процесу. 
Колективами кафедр усі складники навчально-методичного забезпечення, 

зокрема й силабуси для студентів, постійно оновлюються, розміщуються на веб-

сторінках кафедр, окремих викладачів, освітній платформі MOODLE тощо.  

В Університеті випусковими кафедрами здійснено розробку і затверджено 

вченою радою 36 освітньо-професійних програм ступеня вищої освіти 

«магістр». Триває робота з підготовки освітньо-професійних програм для 

здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр». 

Щороку відповідно до наказу Ректора переглядаються, оновлюються та 

перезатверджуються завдання для перевірки залишкових знань студентів, 

завдання до модульних контрольних робіт, семестрової та підсумкової атестації 
здобувачів вищої освіти. В організації освітнього процесу широко застосовують 

мультимедіа- та інтерактивні матеріали, відеоматеріали, матеріали 

нормативного та довідкового характеру.  
В КНЛУ функціонує Центр інформаційно-комунікаційних технологій, який 

було створено з метою інформатизації науково-педагогічної, інформаційної та 

управлінської діяльності Університету.   
Центр інформаційно-комунікаційних технологій об’єднує технічних 

працівників, що виконують роботи із розв’язання завдань із внутрішньо-

університетської інформатизації, роботи в галузі забезпечення інформаційно-

комунікаційними технологіями і ресурсами освітнього процесу, наукової і 
управлінської  діяльності Університету, розвитку інформаційного освітнього 

середовища  Університету відповідно до міжнародних стандартів. У 2018 – 2019 рр. 

працівниками Центру інформаційно-комунікаційних технологій  (керівник –   

проф. Коваль Т. І.) було проведено певну роботу щодо впровадження новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність Університету. 
З метою організації самостійної позааудиторної роботи студентів 

Університету в інформаційно-комунікаційному освітньому середовищі на базі 
системи управління навчанням Moodle постійно здійснюється підтримка роботи 

освітнього порталу Університету. Організовано роботу консультативного 

пункту для професорсько-викладацького складу Університету щодо створення 

електронних інформаційно-методичних пакетів з навчальних дисциплін у 

системі управління навчанням Moodle та розміщення їх на освітньому вебсайті 
Університету. Зокрема, на постійній основі проводяться консультації для 

професорсько-викладацького складу Університету на тему «Створення 

інформаційно-методичних пакетів з дисциплін у системі управління навчанням 

Moodle». На сьогодні створено, розміщено в системі управління навчанням 

Moodle і організовано роботу студентів і аспірантів з інформаційно-

методичними пакетами з навчальних дисциплін в інтерактивному режимі на 

багатьох кафедрах Університету. 
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У комп’ютерних класах співробітниками Центру інформаційно-

комунікаційних технологій постійно здійснюється супровід програмного 

забезпечення, on-line ресурсів і хмарних сервісів, якими користуються 

викладачі. Зокрема, у комп’ютерних класах викладачі проводять заняття із 
використанням програми машинного перекладу Trados; програмного 

забезпечення лінгафонного обладнання NIBELUNG; хмарних сервісів Google; 

стандартних пакетів MS Office; інтерактивних on-line вправ;  перекладацьких 

ресурсів мережі Інтернет; вебсайтів і баз даних електронних бібліотек; 

автоматизованих тестів; системи управління навчанням Moodle тощо. Робота з 
цим програмним забезпеченням підтримується лаборантами та інженерами 

центру ІКТ. 

Створено веб-профіль Університету у Google Scholar та профілі 
професорсько-викладацького складу Університету, посилання на які  
розміщено на вебсайті КНЛУ. Індекс Хірша Університету загалом становить 51. 

В Університеті у звітному році активно впроваджувалися в освітній 

процес мультимедійні технології. Здійснено певну роботу щодо розширення і 
розвитку загальноуніверситетської комп’ютерної мережі, яка спроєктована 

відповідно  до міжнародних та європейських стандартів, що дозволяє в процесі 
її експлуатації збільшити надійність і покращити роботу локальної мережі 
Університету. Триває робота із упровадження в освітній процес Університету 

системи «АСУ ВНЗ». 

Протягом 2019 року проведено тендери на придбання проєкційної техніки 

(7 шт.), комп’ютерів (13 шт.), принтерів і багатофункціональних пристроїв 

(15 шт.), мультимейдійних трибун (3 шт.), картриджів і тонерів для принтерів 

тощо. 

 

4. Оцінювання якості підготовки фахівців 
 

4.1 Протягом звітного періоду в Університеті традиційно проводився 

контроль та оцінювання результатів навчання студентів, а саме: 1) вхідні 
контрольні роботи з української та іноземних мов; 2) поточний контроль; 

3) щосеместрова рубіжна атестація; 4) підсумковий (семестровий) контроль та 

оцінювання знань студентів; 5) контрольні роботи з моніторингу залишкових 

знань студентів; 6) підсумкове оцінювання випускників – атестація здобувачів 

вищої освіти на атестаційних іспитах і захисті кваліфікаційних робіт.  
Щосеместру на засіданнях ректорату, вчених рад факультетів аналізуються 

результати екзаменаційних сесій, контрольних замірів знань студентів.  

Низьку якість освіти показали студенти Університету на літній заліково-

екзаменаційній сесії  – 32,7 %. 73 студенти не з’явилися на усі або окремі 
іспити без поважної причини, значна кількість – 221 студент – першого 
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(бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти мали академічну 

заборгованість 221. Найбільше таких студентів на факультетах германської  та 

романської філології і перекладу – 8,3 % і 9,6 % відповідно. Переважно це 

заборгованості з першої та другої іноземних мов. Ці дані корелюють з даними 

про кількість пропущених занять студентами: наприклад, тільки в ІІ семестрі 
2018 – 2019 н. р. 970 студентів Університету пропустили більше 100 годин 

занять без поважної причини. На факультеті сходознавства таких студентів 

найбільше – 29 % від загальної кількості, на факультетах перекладознавства 

і слов’янської філології – кожен четвертий. 

З одного боку, такі результати є свідченням суперечності, що спричинена 

недостатньо якісною базовою освітою студентів і водночас принциповим 

намаганням викладачів домогтися виконання стандартів вищої освіти, з іншого 

боку, – без цілеспрямованої, кропіткої і наполегливої роботи з підвищення 

пізнавальної і професійної мотивації навчальної діяльності студентів і, 
безперечно, покращення якості викладацької роботи бажаних результатів не 

досягти. 
 

4.2 Робота екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти 
 

В Університеті упродовж 2019 р. працювали 16 екзаменаційних комісій зі 
встановлення відповідності рівня освітньої підготовки фахівців до вимог 

освітніх програм і присвоєння їм кваліфікації за освітнім ступенем “бакалавр” 

і 13 – “магістр”. Головами ЕК з освітньо-професійних програм ступеня 

«магістр» були призначені виключно доктори наук, професори, ступеня 

«бакалавр» – докторів наук, професорів призначено 88 %.  

Серед випускників бакалаврату абсолютна успішність становить 100% за 

денною формою здобуття освіти і 98 %  – за заочною, якість 61,7 % та 29,8 % 

відповідно. У 2019 р. випущено 942 фахівця-бакалавра, 25 (2,7 %) мають 

диплом з відзнакою, один із них – випускник заочної форми здобуття освіти. 

Результати атестації здобувачів вищої освіти загалом задовільні: якість освіти 

загалом відповідає державним вимогам, виняток традиційно становлять 

випускники заочної форми здобуття освіти факультетів германської і романської 
філології, де якість освіти цього випуску вдвічі вища за попередній рік, однак 

усе ж залишається низькою: становить 20,0 % і 17,6 % відповідно. 

24 випускники бакалаврату отримали дипломи з відзнакою (минулого 

навчального року таких випускників було рівно стільки ж). Найбільше 

відмінників – на факультеті слов’янської філології (16 % від загальної кількості 
випускників факультету), найменше таких – на факультеті сходознавства – 

тільки 0,5 %.  

Найнижчий рівень якості здобутої освіти продемонстрували випускники 

бакалаврату факультетів слов’янської і германської філології – 44 % і 46,8 % 
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відповідно, найвищий (котрий рік поспіль) – факультету економіки і права 

(79,1 %). Порівняльний аналіз результатів атестації здобувачів вищої освіти 

поточного і попереднього років засвідчив, що зазначені тенденції загалом 

зберігаються. Водночас варто звернути увагу на тенденцію збільшення кількості 
випускників-бакалаврів, що склали атестацію виключно на «відмінно» (таких 

21,6 %) і зменшення кількості випускників, що мають суціль посередні 
результати, – до 20,5 %. Якісні результати навчання випускників бакалаврату 

денної форми здобуття освіти загалом відповідають вимогам директивних 

документів МОН України, заочної – значно нижчі. 
Звіти голів екзаменаційних комісій були заслухані на засіданнях вчених рад 

факультетів. У магістратурі атестація здобувачів вищої освіти триває. Цього 

року вперше відбулася, і відбулася успішно, перевірка кваліфікаційних робіт  

312 здобувачів ступеня «магістр» на академічну доброчесність за програмою 

Unicheсk, наступного року така робота з урахуванням необхідних корективів 

продовжиться під час атестації випускників ступеня «бакалавр» і ступеня 

«магістр». 
 

5. Науково-дослідна діяльність 
 

Сам статус університету неодмінно передбачає поєднання викладання і 
дослідження, при цьому акцент має робитися саме на дослідженнях, адже без 
них викладання в університеті позбавлено сенсу. Звідси, той, хто не досліджує, 

не може викладати в університеті. Саме гармонійне поєднання викладання і 
дослідження є ідеалом для сучасного університету. З іншого боку, викладання в 

університеті має сприяти науковим дослідженням, а їх результати 

безпосередньо мають відбиватися на освітньому процесі.  
У 2019 навчальному році в Університеті значну увагу було приділено 

науково-дослідній роботі, яка здійснювалася за трьома основними напрямами: 

виконання науково-дослідних робіт за рахунок коштів державного бюджету, 
науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу, здобувачів 

наукових ступенів і науково-дослідна робота студентів. 

Зокрема, науковці Університету у звітному році отримали фінансування 

для двох фундаментальних науково-дослідних тем, що виконуються на 

конкурсне замовлення Міністерства освіти і науки України за рахунок коштів 

державного бюджету: 

• «Лінгвістика інтермедіальності у викликах сучасності: полімодальність 

мислення, інтерсеміотичність тексту, полілог культур» (керівник – 

професор О. П. Воробйова); 

• «Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі 
української та американської літератур кінця ХХ – початку ХХІ 
століття» (керівник – професор М. М. Шимчишин). 



11 

 
 

Фундаментальне наукове дослідження «Лінгвістика інтермедіальності у 

викликах сучасності: полімодальність мислення, інтерсеміотичність тексту, 
полілог культур» (2019 – 2021 рр.), розроблялося у 2019 р. на своєму першому 

етапі колективом науковців двох кафедр КНЛУ − кафедри  англійської філології, 
перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського та кафедри 

іспанської і французької філології. До складу наукового колективу входили 

5 осіб, з них – 1 аспірантка та 1 магістрантка. Обсяг фінансування проєкту на 

2019 р. складає 200 тис. грн. 

Метою дослідження є розбудова лінгвістики інтермедіальності як 

міждисциплінарної дисципліни філологічного циклу, яка спирається на 

здобутки когнітивної семіотики, когнітивної поетики, мультимодальної 
стилістики, мелопоетики, семіотики живопису, кінематографії, театру, 
літературознавчих студій екфразису та взаємодії мистецтв. У прикладному 

плані проєкт передбачає розробку та впровадження в навчальний процес 

магістерських курсів з креативного письма та лінгвістики інтермедіальності.  
Згідно з планом науково-дослідної роботи із зазначеної теми у 2019 р.:  

- були підготовлені і подані до друку 2 розділи в міжнародних 

англомовних колективних монографіях (м. Львів, видавництво Ліга-Прес, вийде 

друком у грудні 2019 р., входить до категорії С переліку SENSE), одну з яких 

включено до монографічної серії Ягеллонського університету (м. Краків, 

Польща), яку індексовано в наукометричній базі Scopus (м. Франкфурт-на-

Майні та ін., видавництво Peter Lang, вийде друком у 2020 р., входить до 

категорії С переліку SENSE);  

- були підготовлені 2 статті в наукових журналах, індексованих у 

наукометричних базах Scopus ("Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae 

Cracoviensis") та Web of Science (“Advanced Education”), які вийдуть у середині 
2020 р.;  

- були опубліковані 4 статті у фахових виданнях України та зарубіжних 

виданнях, що входять до наукометричної бази Index Copernicus; була подана до 

друку стаття до фахового видання України та стаття до зарубіжного видання 

(Іспанія);  

- науково-педагогічні працівники взяли участь у п’яти міжнародних 

наукових конференціях за кордоном (м. Рек’явік, Ісландія − 2 учасники; 

м. Гранада, Іспанія; м. Венеція, Італія; м. Будапешт, Угорщина; м. Бая-маре, 

Румунія), у чотирьох міжнародних наукових конференціях в Україні (Луцьк, 

Одеса, Запоріжжя, КНЛУ − 5 учасників) та двох Всеукраїнських наукових 

конференціях (Київ, Одеса), де виконавці проєкту виступили з трьома 

пленарними доповідями;  

- були опубліковані 6 тез доповідей, з них 3 – у зарубіжних збірниках;  
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- були здійснені 2 зарубіжні стажування: проф. Савчук Р. І. за програмою 

ERASMUS + KA 107 в університеті м. Кан (Нормандія, Французька республіка) 

у березні 2019 р. і проф. Воробйова О. П. за двостороннім договором в 

Азербайджанському університеті мов (м. Баку, Азербайджан) у травні 2019 р.;  

- були прочитані 4 гостьові лекції з проблематики дослідження у названих 

університетах та Київському університеті ім. Бориса Грінченка;  

- була розпочата підготовка до ІІІ Міжнародної наукової конференції 
Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП) 

«Інтермедіальність на перетині наукових парадигм: ретроспектива, сучасний 

стан і перспективи розвитку», її проведення планується в середині вересня 2020 р.;  

- під консультуванням керівника теми проф. Воробйової О. П. захищені 
2 докторські дисертації та під керівництвом проф. Маріної О. С. 1 кандидатська 

дисертація;  

- виконавцем теми, магістранткою Карпюк А. Р., успішно захищена (під 

керівництвом проф. Савчук Р. І.) кваліфікаційна робота магістра; під 

керівництвом проф. Маріної О. С. успішно захищені 3 кваліфікаційні роботи 

магістрів. 

Фундаментальне наукове дослідження «Наративи переміщень та географії 
ідентичностей у художньому дискурсі української та американської літератур 

кінця ХХ – початку ХХІ століття» (2019 – 2021 рр.), розроблялося у 2019 р. на 

своєму першому етапі колективом науковців кафедри теорії та історії світової 
літератури імені професора В. І. Фесенко. До складу наукового колективу 

входило 5 осіб. Обсяг фінансування проєкту на 2019 р. складає 200 тис. грн. 

Основна ідея роботи полягає у з’ясуванні знань про причини та типологію 

зовнішніх переміщень людей і пов’язаних із ними трансформацій 

ідентичностей як вони представлені в художніх наративах сучасної 
американської та української літератур; виявленні найсуттєвіших художніх 

конфігурацій окресленого явища. Мета проєкту полягає у системному 

узагальненні і цілісному представленні шляхів і способів художнього 

конструювання ідентичності переміщених осіб у контексті художніх наративів 

сучасних української та американської літератур. 

Згідно з планом науково-дослідної роботи із зазначеної теми у 2019 р. 

було: 1) захищено 1 докторську дисертацію під керівництвом виконавця теми 

проф. Мейзерської Т. С.; 2) опубліковано 4 статті у фахових виданнях України; 

3) науково-педагогічні працівники взяли участь у 22 Міжнародних 

конференціях в Україні та за кордоном (Республіка Польща, Румунія); 

4) перекладено з іноземної мови (англійської, іспанської, французької, 
німецької) українською мовою антологію «Просторовий зсув у гуманітаристиці 
ХХІ століття», загальний обсяг – 15 д.а., заплановано видання на січень 

2020 року).  
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Виконання держбюджетних тем у 2019 році здійснюється вчасно та 

відповідно до затверджених тематичних планів.  

Викладачі Університету працюють над 27 кафедральними науково-

дослідними темами. З метою ефективнішого поширення результатів наукових 

досягнень усі теми зареєстровані в УкрІНТЕІ.  
Активна робота велася і в науково-методичному плані. Так, у 2019 році  

професорсько-викладацьким складом було опубліковано 17 монографій, з них 

4 – за кордоном, 19 навчальних посібників і підручників,  1 словник, 

2 довідники, 377 статей (70 у зарубіжних виданнях, 19 – у виданнях, які входять 

до наукометричних баз Web of Science та Scopus) (Див. Таблиці 1, 2, 3, 4), 

24 методичні розробки, 409 тез доповідей на конференціях різного рівня. 

Кількість студентських публікацій становить 407, кількість доповідей на 

науково-практичних конференціях і семінарах – близько 750.  

У 2019 році в Університеті видавалося 9 збірників фахових видань: “Вісник 

КНЛУ. Серія “Філологія”, “Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”, 

“Вісник КНЛУ. Серія “Історія, економіка, філософія”, “Теоретичні питання 

культури, освіти та виховання”, “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. 

Серія “Філологія, педагогіка, психологія”, “Сучасні літературознавчі студії”, 

“Проблеми семантики слова, речення та тексту”, журнал “Іноземні мови”, 

журнал “Германістика в Україні”. Статті усіх збірників проходять перевірку на 

плагіат за допомогою системи Unicheck.  

Три наукових фахових видання КНЛУ в 2019 р. пройшли перереєстрацію 

і отримали категорію Б (“Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”, 

журнал “Іноземні мови”, “Вісник КНЛУ. Серія “Філологія”). 

“Вісник КНЛУ. Серія “Філологія”, “Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та 

психологія” та журнал «Іноземні мови» входять до бази даних Індекс 

Копернікус. 



14 

 

 

Таблиця 1 

Монографії, надруковані в 2019 році науково-педагогічними працівниками КНЛУ 

№ 

з/п 
Кафедра 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Вид 

публікації 
Вихідні дані про публікацію Співавтори* 

Приміт-

ки 

Факультет германської філології 

1.  
Кафедра 

англійської 
філології, 
перекладу і 

філософії мови 

імені 
професора  

О. М. Моро-

ховського 

Ізотова Н. П. Монографія 
Ігрова стилістика романів Дж. М. Кутзее: лінгвопоетологічні студії: 
монографія. Київ: Вид-во КНЛУ. 360 с. 

  

2.  
Потапенко 

С. І 

Розділ у 

колективній 

монографії 

Вітчизняна когнітивна лінгвістика: від аналітичного до інтеграційного 

вивчення мови // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного 

мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : 

колективна монографія [кол. моногр.]. Переяслав-Хмельницький, 

Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. C. 159–170. 

  

3.  
Потапенко 

С. І 

Розділ у 

колективній 

монографії 

The English article from cognitive perspective: towards a unified approach // 

Development trends of philological sciences : collective monograph / D. Ch. 

Chyk, O. M. Demska, I. I. Dmytriv, М. Yu. Fedurko, etc. Lviv-Toruń: Liha-

Pres, 2019. P. 238–256 

  

Факультет романської філології і перекладу 

4. 

Кафедра 

іспанської та 

французької 
філології, 
кафедра 

романської і 
новогрецької 
філології та 

перекладу  

Кагановська 

О. М., 

Савчук Р. І., 
Філоненко 

Н. Г. та ін. 

Колективна 

монографія 

Романські студії початку ХХІ століття: наратологія. Синтаксис, поетика 

у когнітивному вимірі: Колективна монографія / О. М. Кагановська,  

Р. І. Савчук, Н. Г. Філоненко та ін. Вип.3. Київ: Видавничий центр 

КНЛУ, 2019. 240 с. 
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5. 

Кафедра 

методики 

викладання 

іноземних мов 

й 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій  

Дмітренко 

Н. Є. 
Монографія 

Підходи до автономного навчання професійно орієнтованого 

англомовного спілкування // Професійне становлення особистості 
майбутнього вчителя: монографія / Акімова О., Галузяк В. [та ін.]. 

Вінниця: «Твори», 2019. 348 с. 

  

6. 
Дмітренко 

Н. Є. 
Монографія 

Вплив оцінювання іншомовної компетентності на мотивацію студентів. 

Навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування 

майбутніх учителів : монографія  / за заг. ред. О. А. Подзигун. Вінниця : 

ФОП Т. П. Барановська, 2019. 268 с. С.51– 67. 

Будас Ю. О.  

7. 
Дмітренко 

Н. Є. 
Монографія 

Застосування проблемно-орієнтованого навчання на заняттях з 
дисципліни «Англійська мова для професійного спілкування». 

Навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування 

майбутніх учителів : монографія  / за заг. ред. О. А. Подзигун. Вінниця : 

ФОП Т. П. Барановська, 2019. 268 с. С. 134–152. 

Доля І. В.  

Факультет перекладознавства 

8. 

Кафедра 

англійської і 
німецької 

філології та 

перекладу імені 
професора 

І. В. Корунця 

Мелько 

Христина 

Богданівна 

Collective 

monograph 

Nature of communicative strategies and tactics: linguistic approach Vectors 

of the development of philological sciences at the modern stage : collective 

monograph.  Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 157–176 

ISBN 978-966-397-124-7 

  

9. 
Кафедра історії 

України і 
туризму  

Терещенко 

Ю. І. 
Монографія 

Павло Скоропадський. Спомини: кінець 1917 – грудень 1918 р. Київ: 

Темпора, 2019. 756 с.; іл. 

Т. С. Осташ-

ко 
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Факультет сходознавства 

10. 
Кафедра 

тюркської 
філології 

Пророченко 

Н. О. 

Розділ         

монографії 

Субсахарська Африка та Великий Магриб //  Іслам і політика: ідеологія, 

рухи, організації. 2019.  С. 254–270. 

О. А. Аулін,          

Д.В. Бри-

льов,  

О. А. Ярош 

 

11. 

Кафедра 

англійської 
мови і 

перекладу 

факультету 

сходознавства 

Бурка Н. А. Монографія 

Синтагматика приголосних фонем у розвитку англійської мови: 

[монографія]. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. 236 с. 

  

Факультет економіки і права 

12. 
Кафедра 

менеджменту і 
маркетингу 

Брайловська 

О. О. 

Розділ у 

монографії 

Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства: 

монографія / за наук. ред. к.е.н., проф. В. П. Пилипчука. // Розділ у 

колективній монографії: Особливості комунікаційних стратегій в 

умовах цифрового маркетингу. Київ: КНЕУ, 2019. С. 239 – 247. 

 

Романенко 

Л. Ф. 
 

13. 

Кафедра права 

Савчук 

К. О. 

Розділ у 

колективній 

монографії 

Savchuk K. O. International-Legal Aspects of Determining Character of 

Aggression of Russian Federation in Donbass and International 

Peacekeeping Operation. Peacekeeping Operation in Ukraine. Edited by 

O.V. Kresin. Translated and Edited by William E. Butler. London: Wildy, 

Simmonds & Hill Publishing, 2019. P. 98–120. 

  

14. 
Савчук 

К. О. 

Розділ у 

колективній 

монографії 

Трансформація концепції юрисдикційного імунітету держави та її 
власності в сучасних умовах. Державно-правове регулювання 

суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: 

вітчизняні та міжнародні реалії: монографія  / Київський університет 

права НАН України; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. Київ: Талком, 

І. М. Про-

ценко 
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2019. С. 493– 517. 

15. 
Сердюк 

Н. А. 
Монографія 

Social mentality – the Bases of National Security // State Security in the 

Contemporary World: monograph. Krakow: Wydawnictwo Drukarnia 

Styl Anna Dura. 2019. 288 s. 

  

16. 
Сердюк 

Н. А. 
Монографія 

Розбудова України як соціальної, правової держави: теорія та 

практика: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 420 с. 
  

Факультет слов’янської філології 

17. 

Кафедра теорії 
та історії світо-

вої літератури 

імені професо-

ра В. І. Фесенко 

Штейнбук 

Ф. М. 
монографія 

Інкубація «Яєць динозавра» : збірка критичних есеїв-мініатюр. Київ : 

Люта справа, 2019. 120 с. 
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Таблиця 2 

 

Посібники, підручники, надруковані в 2019 році науково-педагогічними працівниками КНЛУ 

 

№ з/п Кафедра 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Вид 

публікації 
Вихідні дані про публікацію Співавтори* Примітки 

Факультет германської філології 

1. 

Кафедра англій-

ської філології, 
перекладу і 

філософії мови 

імені професора 

О. М. Морохов-

ського 

Кравченко Н. К 
Навчальний 

посібник 

In Wonderland of Art: Translators training for Magisters of 

Art Specialities. Навчальний посібник / За загальною 

редакцією д. філол. н., проф. Леміш Н. Є, д. філол. н., 

проф. Маріна. О. С: НАОМА, 2019. 120 с. 

Юденко О. І.  

Факультет романської філології і перекладу 

2. 

Кафедра 

іспанської та 

французької 
філології 

Тучкова О. О 
Навчальний 

посібник 

Tuchkova O. O. L’enseignement et le monde de 

l’information. Kyiv : KNLU, 2019. 104. 
  

3. 

Кафедра 

романської і 
новогрецької 
філології та 

перекладу 

Кастро А. Посібник 
Хочу розмовляти іспанською 2. Посібник для студентів 

1 курсу. Київ: Вид. Центр КНЛУ, 2019. 200 с. 
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4. 

Кафедра 

романської і 
новогрецької 
філології та 

перекладу 

Залєснова О. В. Практикум 

Практикум з професійно-орієнтованого перекладу з 
іспанської мови: навч. посібник. Київ: Видавничий 

центр КНЛУ, 2019. 208 с. 
  

5. 

Кафедра 

методики 

викладання 

іноземних мов й 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Ніколаєва С. Ю. Посібник 

Методи та організація сучасних досліджень з методики 

навчання іноземних мов і культур: Навч.-метод. 

посібник для студентів магістратури  та аспірантури. 

Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2019. 136 с. 

 

  

6. Ніколаєва С. Ю. Посібник 

Методика навчання іноземних мов і культур в 

європейському контексті у закладах вищої освіти: 

Навч.-метод. посібник для студентів магістратури. Київ : 

Видавничий центр КНЛУ, 2019. 100 с. 
 

Бориско Н. Ф. 

Майєр Н. В. 
 

7. Бігич О. Б. 
Навчальний 

посібник 

Посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату 

з вибіркової дисципліни «Сучасні засоби навчання 

іспанської мови в закладах середньої освіти». Київ: Вид. 

центр КНЛУ, 2019. 68 с. 

  

8. Майєр Н. В. Практикум 

Практикум з формування компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов і культур. Київ: Видавничий 

центр КНЛУ, 2019. 192 с. 

Борецька Г. Е., 

Устименко О. М. 
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Факультет перекладознавства 

9. 

Кафедра 

англійської мови 

факультету 

перекладо-

знавства 

Кравченко О. Г. 
Навчальний 

посібник 

English Intonation: Practical Course for the Second Year 

Students Specialising in Translation Studies. Англійська 

інтонація: Навч. посібник для студентів ІІ курсу 

факультету перекладознавства / Заг. редакція – 

Фабрична Я. Г. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. 116 с. 

Фабрична Я. Г.  

10. 

Кафедра 

психології, 
педагогіки і 
фізичного 

виховання 

Кудіна В. В. 

Навчально-

методичний 

посібник 

Кудіна В. В. Навчально-методичний комплекс 
дисципліни «Педагогіка». Навч.-метод. посіб. для 

студентів спеціальності 035 Філологія. Київ : Вид центр 

КНЛУ, 2019. 48 с. 

Соловей М. І.,  
Демчук В. С. 

 

Факультет сходознавства 

11. 

Кафедра східної 
філології 

Бондарен- 

ко І. П. 

Навчальний   

посібник 

Комарницька Т. К., Бондаренко І. П., Семенко С. М. 

Історія українсько-японського і японсько-українського 

перекладу та наукових досліджень (Матеріали до курсу 

«Теорія та практика художнього перекладу»). Київ: ВД 

Дмитра Бураго, 2019. 528 с. 

Т. Комарницька, 

С. Семенко 
 

12. Валігура О. Р. Посібник 

Англійська мова. Підсумкові контрольні роботи для 

державної підсумкової атестації. Тернопіль: Підручники 

і посібники, 2019. 

Давиденко 

Л. М. 
 

13. Валігура О. Р. Посібник 

Англійська мова. Комплексна підготовка до ЗНО. 

Видання четверте, доповнене. Тернопіль: Підручники і 
посібники, 2019.  592 с. 

Давиденко 

Л. М. 
 

14. 

Кафедра 

англійської 
мови і 

перекладу 

Мудринич С. Ю. 
Навчальний 

посібник 

An outline of American geography : Посібник з 
англійської як другої іноземної мови для студентів ІІІ 
курсу факультету сходознавства. Київ : Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 2019. 156 с. 

Ярошенко О. В.  
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15. 

факультету 

сходознавства Ярошенко О. В. 

Розділ 

навчального 

посібника 

Unit IV. Live and Learn. Essential Vocabulary for the 

fourth-year students of the Oriental Studies Faculty. Київ : 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. С. 212 – 292. 

  

Факультет економіки і права 

16. 
Кафедра 

менеджменту і 
маркетингу 

Драган І. О. Підручник 

Державне та регіональне управління: [підручник] / Є. Г. 

Карташов, В. В. Євдокимов, І. О. Драган, О. І. Дацій та 

ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. Київ : Освіта України, 

2019.  248 с. 

Є. Г. Карташов, 

В. В. Євдокимов, 

О. І. Дацій та 

ін. 

  

Факультет слов’янської філології 

17. 

Кафедра 

української 
філології та 

славістики 

Баган М. П. Посібник 

Сучасна українська мова (Синтаксис. Ч.2 Складне 

речення): навч.-метод. посібник для практичних занять 

та самостійної роботи студентів / М. П. Баган, 

З. О. Валюх, В. П. Заскалета. Київ: Видавничий центр 

КНЛУ. 2019. 84 с. 

Валюх З. О., 

Заскалета В. П. 
 

18. 

Кафедра 

російської мови 

і літератури 

Терехова С. І. 

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

«Вступ до перекладознавства». Комплекс навчально-

методичного забезпечення (Для магістрантів-іноземців 

філологічних факультетів І року навчання). Київ : 

Видавничий центр КНЛУ, 2019. 182 с. 

  

19. Терехова С. І. 

Комплекс 

навчально-

методичного 

забезпечення 

«Редагування тексту». Комплекс навчально-методичного 

забезпечення (Для магістрантів-іноземців філологічних 

факультетів І року навчання). Київ : Видавничий центр 

КНЛУ, 2019. 148 с. 
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Таблиця 3 

 

 

Статті викладачів Київського національного лінгвістичного університету  

в наукометричній базі Scopus у 2019 році 
 

1. Назва: Semiotic and Culturological Passportization of Numeric Phraseosymbols 

Автори:  Vasko, Roman 

Джерело: Logos-Vilnius, Випуск: 98, DOI: 10.24101/logos.2019.10, Опубліковано: 2019, 

Ст.: 94-103 

ISSN: 0868-7692 

 

2. Назва: Nonce words in mass media discourse (A case study of travel journalism innovations) 

Автори: Nykytchenko, K. 

Джерело: Communication Today, Том: 10, Випуск: 1, Опубліковано: 2019, Ст. 62-74 

 

3. Назва: A vocabulary of physical and rehabilitation medicine in French and Ukrainian - The 

comparative analysis [Le vocabulaire de la medecine physique et de readaptation en Francais 

et en Ukrainien: L'analyse comparative] 

Автори: Cherkhava, O., Pomirko, R., Koval, R., Romanchuk, O., Bazyliak, N. 

Джерело: XLinguae, Том: 12, Випуск: 1XL, Опубліковано: 2019, Ст. 109-127 

 

4. Назва: Stereotyping indigeneity: The case of Native American 

Автори: Lyubymova, S. (докторант) 

Джерело: Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, Том: 11, Випуск: 2, 

Опубліковано: 2019 

 

5. Назва: Processes of managing information infrastructure of a digital enterprise in the 

framework of the «Industry 4.0» concept 

Автори: Kuchai, O., Andriushchenko, K., Rudyk, V., Riabchenko, O., Kachynska, M., 

Marynenko, N., Shergina, L., Kovtun, V., Tepliuk, M., Zhemba, A. 

Джерело: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Том: 1, Випуск: 3-97, 2019, 

Ст. 60-72 

 

6. Назва: The dependence of emotional burnout on ovarian-menstrual cycle phases 

Автори: Vasylchuk V., Korobeynikov G., Lisenchuk, G., Tyshchenko, V., Odynets, T. , 

Dyadechko, I., Bessarabova, O., Galchenko, L., Pyptiuk, P. 

Джерело: Journal of Physical Education and Sport, Том: 19, Опубліковано: July 2019, 

Номер статті: 199, Ст. 1374-1379 
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Таблиця 4 

 

Статті викладачів Київського національного лінгвістичного університету у 

наукометричній базі Web of Science у 2019 році 

 

1.  Назва: Reflection of the Ancient Rituals Semiotics in Cultural Etiquette Forms of Politeness 

Автор: Vasko, R. 

Джерело: LOGOS-VILNIUS, Випуск: 100, Стр.: 85-94 Опубліковано: DEC 2019 

 

2.  Назва: Affective-Discursive Practices of Anger and Indignation in the Sustainability of 

Victorian Ideology 

Автор: Pinich, I. 

Джерело: Lege Artis-Language Yesterday Today Tomorrow, Том: 4, Випуск: 2, Стр.: 216-

260, Опубликовано: DEC 2019 

 

3.  Назва: Pragmatic Peculiarities of the Final Phase of Conflict Interaction in Fiction Discourse 

Автор: Chernenko, O. 

Джерело: Lege Artis-Language Yesterday Today Tomorrow, Том:  4, Випуск: 2, Стр.: 2-48, 

Опубліковано: DEC 2019 

 
 

4.  Назва: Discourse of Communism and Socialist linguistic personality: Rhetorical perspective 

Автори:  Potapenko, Serhiy I.; Vorozhbitova, Aleksandra A.; Berezovskaya, Larisa G.; 

Lebedeva, Elena I.; Kushko, Nadezhda V. 

Джерело: Amazonia Investiga, Том: 8, Випуск: 23, Ст.: 739-748, Опубліковано: NOV-

DEC 2019, 

ISSN: 2322-6307 

 

5.  Назва: Gender-Specific Emotivity of Victorian Female Prose from a Multidimensional 

Perspective 

Автори:  Nikonova, Vira; Boyko, Yana 

Джерело: Lege Artis-Language Yesterday Today Tomorrow, Том: 4, Випуск: 1, Стр.: 47-82, 

Опубліковано: JUN 2019 

ISSN: 2453-8035 

 
 

6.  Назва: Development of Pre-Service English Teachers' Language Skills and Learner 

Autonomy via Blended Learning 

Автори: Nikolaeva, Sofiya; Zadorozhna, Iryna; Datskiv, Olha 

Джерело:: Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, Том: 11, Випуск: 2, 

Ст.: 222-239, DOI: 10.18662/rrem/126, Опубліковано: JUN 2019 

ISSN: 2066-7329, eISSN: 2067-9270 

 
 

7.  Назва: Nonce Words in Mass Media Discourse (A Case Study of Travel Journalism 

Innovations) 

Автори:  Nykytchenko, Kateryna 

Джерело: Communication Today, Том: 10, Випуск: 1, Ст.: 63-74, Опубліковано: APR 

2019 

ISSN: 1338-130X 
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8.  Назва: Methods of Development of Physical Qualities of Schoolchildren of the Sixth Grade 

Depending on the Volume of the Physical Activity 

Автори:  Popov, Mykola; Prysiazhniuk, Stanislav; Oleniev, Dmytro; Tiazhyna, Anzhela; 

Semerun, Viacheslav; Parczevskyy, Yuriy; Antonyuk, Oksana; Lyshevska, Valentyna; Krasnov, 

Valeriy; Parkhomenko, Viacheslav; Bloshchynskyi, Ihor 

Джерело:: International Journal of Applied Exercise Physiology, Том: 8, Випуск: 3.1, 

Спеціальний випуск: SI, Ст.: 91-99, Опубліковано: 2019 

ISSN: 2322-3537 

 
 

9.  Назва: Formation of heath preserving competence of students of higher educational 

institutions of information technologies specialties 

Автори:  Popov, Mykola; Prysiazhniuk, Stanislav; Oleniev, Dmytro; Tiazhyna, Anzhela; 

Hunchenko, Oksana; Parczevskyy, Yuriy; Pryimakov, Oleksandr; Lyshevska, Valentyna; 

Krasnov, Valeriy; Ejder, Erzy; Bloshchynskyi, Ihor; Prontenko, Kostiantyn 

Джерело: International Journal of Applied Exercise Physiology, Том: 8, Випуск: 3.1, 

Спеціальний випуск: SI, Ст.: 280-289, Опубліковано: 2019 

ISSN: 2322-3537 

 
 

10.  Назва: The Common European Framework of Reference for Languages: Past, Present and 

Future 

Автори:  Nikolaeva, Sofiya 

Джерело: Advanced Education, Випуск: 12, Ст.: 12-20, DOI: 10.20535/2410-8286.154993, 

Опубліковано: 2019 

ISSN: 2409-3351, eISSN: 2410-8286 

 
 

11.  Назва: The Re-Establishment of Ideologeme Justice in "Grey-Zone" Moral Emotions of A 

Raising Victorian Ideology 

Автори:  Pinich, Iryna 

Джерело: Advanced Education, Випуск: 12, Ст.: 236-243, DOI: 10.20535/2410-

8286.148784, Опубліковано: 2019 

ISSN: 2409-3351, eISSN: 2410-8286 

 
 

12.  Назва: Translation Project as an Assessment Tool: Ukrainian Context 

Автори:  Korol, Tetiana (докторант) 

Джерело: : Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Том: 7, 

Випуск: 1, Ст.: 115-123, DOI: 10.22190/JTESAP1901115K, Опубліковано: 2019 

ISSN: 2334-9182, eISSN: 2334-9212 

 
 

13.  Назва: Semiotic and Culturological Passportization of Numeric Phraseosymbols 

Автори:  Vasko, Roman 

Джерело: Logos-Vilnius, Випуск: 98, Ст.: 94-103, DOI: 10.24101/logos.2019.10, 

Опубліковано: 2019 

ISSN: 0868-7692 

 
 

14.  Назва: Authentic Media-Resources as a Tool for Development of Prospective French 

Language Teacher's Intercultural Communicative Competency 

Автори:  Bigych, Oksana B.; Rusnak, Diana A. 

Джерело: Information Technologies and Learning Tools, Том: 70, Випуск: 2, Ст.: 165-179, 

Опубліковано: 2019 

ISSN: 2076-8184 
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15.  Назва: Foreign Language Coursebook Website: Its Role, Peculiarities and Requirements 

Автори:  Borysko, Nataliia F. 

Джерело: : Information Technologies and Learning Tools, Том: 70, Випуск: 2, Ст.: 180-193, 

Опубліковано: 2019 

ISSN: 2076-8184 

 
 

16.  Назва: Improving Pre-Service Foreign Language Teachers' Phonological Competency with 

Moodle 

Автори:  Dolyna, Alina V. 

Джерело: Information Technologies and Learning Tools  Том: 70  Випуск: 2  Ст.: 205-

215  Опубліковано: 2019 

ISSN: 2076-8184 

 
 

17.  Назва: Use of Information and Communication Technologies for Research Competency 

Formation of Future Doctors of Philosophy 

Автори:  Nikolaieva, Sofiia Yu.; Koval, Tamara I. 

Джерело: Information Technologies and Learning Tools, Том: 70, Випуск: 2, Ст.: 237-

256  Опубліковано: 2019 

ISSN: 2076-8184 

 
 

 

 

У звітному навчальному році кафедрами Університету було ініційовано та 

проведено близько 50 наукових заходів, а саме: семінарів, круглих столів і 
конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів. Так, кафедрами 

Університету було проведено самостійно або спільно з іншими університетами 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасного 

кореєзнавства у контексті глобального світового розвитку», 18.10.2019 р. 

(кафедри корейської та тюркської філології); щорічну Всеукраїнську науково-

практичну конференцію «Японська мова: нові парадигми і тенденції», 

19.12.2019 р. (кафедра японської філології); 16-у традиційну щорічну 

Міжнародну наукову конференцію «Тіло як текст та текст тіла: тіло / тілесність 

у художньому та літературознавчому дискурсах», 28 – 29 березня 2019 р. 

(кафедра теорії та історії світової літератури імені проф. В. І. Фесенко); 

ХVІ міжнародну науково-практичну конференцію «Лінгвокультурна освіта в 

інформаційному суспільстві» (на базі Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка), 11 – 12 жовтня 2019 р. (кафедра 

методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних 

технологій); ХІV Міжнародну наукову конференцію “Проблеми зіставної 
семантики” (кафедра української філології та славістики); V Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект» (EEMA 

KNLU 2019), 28.03.2019 р. (кафедра менеджменту і маркетингу); традиційну 
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Міжнародну науково-практичну конференцію «Україна і світ: діалог мов і 
культур», що проводиться 17-й рік поспіль та у 2019 році оновила назву на «Ad 

orbem per linguas. До світу через мови». Цього року кількість учасників з різних 

куточків України, а також іноземних колег (Алжирська Народна Демократична 

Республіки, Китайської Народної Республіки, Королівство Іспанії, Французька 

Республіка та ін.) cклала 1128 осіб, зокрема від професорсько-викладацького 

складу – 478 (53 професори, 202 доценти), 90 аспірантів і докторантів, 560 

студентів і магістрантів. Упродовж трьох днів плідної роботи Конференції 
учасники брали активну участь у 59 секціях конференції. За результатами 

Конференції видано 2 збірники тез. 
Не менш важливим складником науково-дослідної роботи в Університеті є 

підвищення професійного рівня та підготовка наукових і науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації. У 2019 році Університет продовжував працювати за 

новими освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії. У 2019 

році до аспірантури на спеціальність 035 «Філологія» денну форму навчання 

вступили 9 аспірантів (із них 1 – іноземний громадянин з Республіки Кореї), а 

до докторантури – 7 осіб (із них 5 – за спеціальністю 035 «Філологія», 2 – за 

спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»). На кінець року в аспірантурі 
навчаються 77 аспірантів і 17 докторантів. У 2019 році аспірантуру закінчили 

8 аспірантів і 4 докторанти. 

За підсумками роботи в 2019 році у спеціалізованих учених радах 

Університету було захищено 2 докторських і 20 кандидатських дисертацій. У 

спеціалізованій вченій раді Д 26.054.01 (педагогічні науки): зі спеціальності 
13.00.02 – методика навчання іноземних мов (германські мови) було захищено 

5 кандидатських дисертацій. У спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 

(філологічні науки): 2 кандидатських дисертації зі спеціальності 10.02.05 – 

романські мови. У спеціалізованій вченій раді Д 26.054.04 – (філологічні науки): 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови було захищено 2 докторських та 

10 кандидатських дисертацій (з них 2 –  10.02.15 –  загальне мовознавство, 8 – 

10.02.04 – германські мови). У спеціалізованій вченій раді Д 26.054.05 

(філологічні науки) – 1 кандидатська дисертація зі спеціальності 10.02.16 – 

перекладознавство. У спеціалізованій вченій раді К 26.054.06 (філологічні 
науки) – 2 кандидатських дисертації зі спеціальності 10.01.04 – література 

зарубіжних країн. Термін дії спеціалізованих вчених рад 01, 02, 04 закінчується 

31 грудня 2019 року, а спецради Д 26.054.05 і К 26.054.06 функціонують до 

31 грудня 2020 року. 
Наукова робота професорсько-викладацького складу включала також 

рецензування різних видів наукових робіт. Зокрема, у звітному році було 

прорецензовано 11 монографій, 47 навчальних посібників і підручників, 
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10 докторських і кандидатських дисертацій, надано відгуки на 90 авторефератів 

дисертацій. Визнання наукової діяльності відбувається також через запрошення 

провідних науковців до членства у спеціалізованих вчених радах із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій. Професори та доценти кафедр 

Університету виступали опонентами на 36 захистах кандидатських і 
докторських дисертацій по всій Україні. 

Для забезпечення ефективної науково-дослідної роботи в Університеті 
плідно працюють наукові центри, лабораторії та студії. При кафедрі англійської 
філології та філософії мови імені професора О. М. Мороховського діє Науково-

навчальний Центр когнітивних і семіотичних досліджень. На базі Центру 

плідно працює Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики 

(УАКЛіП), до якої входять висококваліфіковані науковці зі всього світу. 
Основними здобутками Науково-навчального Центру когнітивних і семіотичних 

досліджень у поточному році були організація спільно з Центром 

перекладацьких студій лекції за участі д. іст. н., ст. наук. співробітника 

Інституту української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАНУ Старченко Н. П. (Ритуали конфлікту та замирення шляхти Волині та 

Київщини (друга половина ХVІ – середина ХVІІ ст.) (березень 2019 р.), зустрічі 
з представниками видавництва «Астролябія»,  українського бюро «Креативна 

Європа»  та відомими вітчизняними перекладачами, серед яких Максим Стріха, 

Олена О’Лір, Тарас Лучук та інші (10 грудня 2019 р.), спільна організація 

І Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики і парадокси 

соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний 

аспекти» (Східно-Європейський національний університет імені Лесі Українки, 

м. Луцьк, 11 – 12 квітня 2019 р.). Також цього року на замовлення 

Національного українського драматичного театру імені Івана Франка здійснено 

для показу на Міжнародному театральному фестивалі в Будапешті в квітні 
2019 р. переклади двох п’єс: Софі Оксанен "Очищення", українською мовою з 
англійської, та "Morituritesalutant" за новелами Василя Стефаника, англійською 

мовою з української. Перекладено українською мовою 2 кіносценарії (автор 

Стів Браун), які прийняті до розгляду відомим вітчизняним продюсером і 
режисером Романом Балаяном. 

Підвищення наукового рівня професорсько-викладацького Університету 

здійснюється також шляхом участі у міжнародних і всеукраїнських грантових 

програмах. Так, викладачі університету отримували гранти від Національного 

агентства академічних обмінів Польщі Сілезькі університет, м. Цешин, Польща 

(доц. Мінєнкова Н. Є.) та Teaching Materials Purchase Grant, Японія 

(доц. Пирогов В. Л.); стипендію Гете-Інституту, Німеччина (доц. Лапиніна О. Л.); 

пройшли стажування в Куявському університеті у Влоцлавеку, Республіка 
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Польща (доц. Голіяд Н. І.), у Поморській академії в м. Слупську, Республіка 

Польща (ст. викл. Комова О. С.), стажування за програмою міжнародного 

проєкту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable 

development у Любляні, Словенія (доц. Субота С. В.). Здобувачі наукового 

ступеня доктора філософії і доктора наук проводили наукові дослідження у 

закордонних університетах. Так, докторантка Шведова М. О. (науковий 

консультант – проф. Мусієнко В. П.) проходила наукове стажування в 

Університеті ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина) з жовтня 2018 по 

вересень 2019 року. Аспірантка Алімова А. Ю. (науковий керівник – 

проф. Некряч Т. Є.) отримала грант на навчання та проведення дослідження в 

Університеті Кадіса (Королівство Іспанії) за програмою академічної 
мобільності Erasmus+ з лютого по липень 2019 року, аспірантка Наумович Т. В. 

(науковий керівник – проф. Гамзюк М. В.) отримала стипендію на наукове 

стажування в Ерфуртському університеті (Федеративна Республіка Німеччина) 

за програмою DAAD з жовтня 2019 по липень 2020 року. 

Викладачі Університету відзначилися членством у численних 

всеукраїнських та міжнародних організаціях, а саме: Українська асоціація  

когнітивної лінгвістики і поетики (д. філол. н., проф. Воробйова О. П., 

д. філол. н., проф. Жаботинська С. А., д. філол. н., проф. Потапенко С.  І., 
д. філол. н., доц. Маріна О. С., викл. Миронова Н. В.), Асоціація поетики і 
лінгвістики (PALA) та Асоціація художньої семантики (IALS), Асоціація 

випускників Програми Фулбрайта “Українське Фулбрайтівське коло” 

(д. філол. н., проф. Воробйова О. П.), Українська Асоціація зовнішньої політики 

(д. філол. н., проф. Семенець О. Є.), Міжнародна спілка германістів (IDV) 

(д. філол. н., проф. Стеріополо О. І.), Українська Асоціація викладачів 

перекладу, DAAD, Спілка германістів (викладачі кафедри англійської і 
німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця), Французький 

Інститут в Україні (IFU), Всеукраїнська спілка вчителів-полоністів України, 

Польсько-українське товариство «Відродження» (к. філол. н., доц. Школа Г. М.), 

Асоціація викладачів чеської мови як іноземної (AUČCJ) в Чеській Республіці 
(к. філол. н., доц. Ващенко О. О.), Міжнародна асоціація англійських 

фонетистів (IAEPh) (д. філол. н., проф. Валігура О. Р.), Міжнародна асоціація 

японістів (д. філол. н., проф. Бондаренко І. П.), Професійна психотерапевтична 

ліга (д. психол. н., проф. Бондаренко О. Ф.) та інші. 
У 2019 році Університет підписав договір про безкоштовний доступ до 

баз даних Web of Science та Scopus, які пропонують можливість вільного 

використання бібліографічних даних наукових статей із престижних 

періодичних видань, книг і матеріалів наукових конференцій із зазначенням 

реальної цитованості цих матеріалів. Таким чином, користувач має можливість 



29 

 

 

 

миттєво отримати уявлення щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу 

на наукову спільноту.  
Важливим складником наукової діяльності в Університеті є сприяння 

розвитку науково-дослідної роботи студентів. У звітному періоді функціонувало 

79 студентських наукових гуртків, в яких досліджувалися актуальні проблеми 

лінгвістики, мовознавства, психології і педагогіки, філософії, менеджменту та 

юриспруденції. 
Одним із чинників реалізації наукового складника в підготовці майбутніх 

фахівців є залучення їх до участі в олімпіадах і конкурсах студентських 

наукових робіт. Університет традиційно є організатором ІІ туру Всеукраїнської 
олімпіади з таких іноземних мов, як німецька, іспанська, італійська та східні 
мови. У звітному році студенти Університету вибороли призові місця на 

Всеукраїнських олімпіадах: з англійської мови (ІІ місце), іспанської (І місце), 

французької (ІІ місце), німецької мови (І місце), корейської мови (ІІ місце); 

китайської мови (ІІ, ІІІ місця), разом – 7 переможців І – ІІІ рівнів. Студентки 

факультету германської філології Грінченко Наталія (керівник – доц. Ізотова Н. П.) 

і Панкратова Олександра (керівник – доц. Борецька Г. Е.) отримали дипломи 

І ступеня, а студентки Ємельянова Олена (керівник – проф. Скробот А. І.) і 
Жук Юлія (керівник – доц. Павленко Ю. Ю.) – дипломи ІІ ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з романо-германських 

мов та літератур (з методикою їх викладання), студентки факультету 

сходознавства Варикаша Ольга (керівник – ст. викладач Мерзлюк Д. О.) та 

Чала Ярина (керівник – доц. Лихошерстова М. Ю.) отримали дипломи ІІ і ІІІ 
ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі східних мов. 

 

6. Міжнародна діяльність 
 

У 2019 році міжнародна робота Університету була зосереджена на 

встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні існуючих двосторонніх 

угод про співпрацю, організації міжнародних візитів і зустрічей, організації 
міжнародної академічної мобільності викладачів, аспірантів і студентів, 

активізації участі в різних міжнародних програмах, а саме: академічних 

програмах Erasmus+ за фінансової підтримки ЄС; програмі португальських 

студій Інституту Камоенса, програмі тюркських студій Інституту імені Юнуса 

Емре; програмах з китайської мови та культури Штаб-Квартири Інститутів 

Конфуція / Ханьбань (КНР) тощо. 

Встановлення та поширення міжнародної співпраці з закордонними 

університетами-партнерами КНЛУ у 2019 році:  підписано 8 рамкових Угод 

і Меморандумів з новими закордонними ЗВО; 6 Додатків про імплементацію 
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існуючих Угод про співпрацю, 1 Угоду з Міністерством зовнішньої економіки 

і закордонних справ Угорщини; 1 Договір із Посольством Угорщини в Україні; 
1 Договір із Торгово-промисловою Палатою України; 8 Договорів із 
закордонними ЗВО-партнерами про участь Університету в програмах 

академічної мобільності Erasmus+. 

Отже, 8 закордонних закладів вищої освіти стали новими партнерами 

Університету на основі підписаних двосторонніх угод про співпрацю, серед них:  

• Педагогічний університет Карлсруе, Федеративна Республіка Німеччина 

(18.01.2019 р.); 

• Цзансунський педагогічний університет, Китайська Народна Республіка 

(24.02.2019 р.); 

• Університет Віго, Королівство Іспанія (03.04.2019 р.); 

• Університет міст К’єті та Пескарі, Італійська Республіка (22.05.2019 р.); 

• Відкритий університет Кіпру, Республіка Кіпр (26.06.2019 р.); 

• Сухумський державний університет, Грузія (29.07.2019 р.); 

• Європейський Університет Бенілюкс, Королівство Бельгія (29.08.2019 р.); 

• Університет Майор де Сан Сімон, Болівія (19.09.2019 р.). 
 

Було підписано 6 Додатків до існуючих Угод про співпрацю з метою 

практичної реалізації програм академічних і наукових обмінів, а саме, з:  
• Університетом Оран 1 Ахмед Бен Белла, Алжирська Народна 

Демократична Республіка (04.03.2019 р.); 

• Університетом Оран 2 Мохамед Бен Ахмед, Алжирська Народна 

Демократична Республіка (05.03.2019 р.); 

• Університетом Ахмед Драя з Адрара, Алжирська Народна Демократична 

Республіка (10.03.2019 р.); 

• Тяньцзіньським університетом іноземних мов, Китайська Народна 

Республіка (18.06.2019); 

• Поморською академією в Слупську, Республіка Польща (06.09.2019 р.); 

• Європейським Університетом Бенілюксу, Королівство Бельгія 

(29.09.2019 р.). 
 

З метою інтернаціоналізації освітнього процесу було підписано Угоду про 

сприяння викладанню угорської мови та культури між КНЛУ та Міністерством 

зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини (10.05.2019 р.), а також 

Договір КНЛУ з Посольством Угорщини в Україні (23.05.2019 р.) про надання 

бази практики студентам. 

За ініціативою Торгово-промислової Палати України підписано Угоду про 

залучення викладачів і студентів Університету до участі в міжнародних заходах. 

Наразі КНЛУ має 115 закордонних ЗВО-партнерів в 31-й країні світу. 
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 Участь КНЛУ в міжнародних грантових програмах академічної 

мобільності: 
 

1. Програма Erasmus + КА 1 за грантової підтримки ЄС. Загалом 

Університетом встановлена співпраця в рамках європейської програми 

Erasmus+ із 13-ма закордонними ЗВО-партнерами. За звітній період було 

реалізовано академічну мобільність з 5-ма університетами-учасниками 

(Університет Гранади та Університет Кадіса, Королівство Іспанія; Університет 

Кан Нормандія, Французька Республіка; Університет Астон, Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; Педагогічний інститут 

Швебіш Гмюнд, Федеративна Республіка Німеччина). 

У 2019 році КНЛУ підписав 7 Договорів про участь у програмі академічної 
мобільності Erasmus+ з існуючими та новими партнерами на період  

2019 – 2021 рр., серед яких: 
 

• Відкритий Університет Кіпру, Республіка Кіпр; 

• Університет Кан-Нормандія, Французька Республіка; 

• Університет Астон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії; 

• Стамбульський Університет Меденієт, Турецька Республіка; 

• Університет Гранади, Королівство Іспанія; 

• Університет Кадісу, Королівство Іспанія; 

• Педагогічний інститут Швебіш Гмюнд, Федеративна Республіка Німеччина. 
 

У 2019 р. за ключовим напрямом програми Erasmus+ КА 1 (індивідуальна 

академічна мобільність) КНЛУ направив до університетів країн ЄС 

14 учасників, які представляли факультети романської філології і перекладу, 
факультет германської філології та факультет перекладознавства, зокрема: 

6 науково-педагогічних працівників здійснили професійне стажування, 

1 аспірант – наукове стажування та 7 студентів – навчання за програмою 

академічної мобільності Erasmus+. 

Зі свого боку, КНЛУ прийняв за програмою академічної мобільності 
Erasmus+ КА 1 (індивідуальна академічна мобільність) 3 викладача з 
університетів країн ЄС: Dr Muna Morris-Adams з Університету Астон 

(м. Бірмінгем, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) 
Laurent Senoze та Marie-Laure Boute з Університету Кан-Нормандія, Французька 

Республіка, які проводили заняття зі студентами факультетів і брали участь у 

професійних зустрічах з тематики викладання англійської та французької мов. 

У травні 2019 р. Національний Erasmus+ офіс в Україні провів моніторинг, 
за яким надав загальну позитивну оцінку ефективності участі Університету в 

програмі Erasmus+ КА 1 за період 2015 – 2019 роки. Враховуючи отримані 
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рекомендації, було розроблене та затверджене нове Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 

КНЛУ та Положення про порядок перезарахування результатів навчання 

здобувачів вищої освіти – учасників програм академічної мобільності КНЛУ 

(протокол № 5 вченої ради КНЛУ від 10 жовтня 2019 року). 
 

2. Грантова програма Інституту Камоенса (Португальська Республіка) 

– фінансова підтримка Центру португальської мови та культури в КНЛУ. 

У світлі інтернаціоналізації було направлено 2-х викладачів португальської 
мови для здійснення освітньої діяльності. 1 студентка КНЛУ отримала 

стипендію на навчання в Лісабонському Університеті протягом семестру. 
 

3. Грантова програма Інституту імені Юнуса Емре (Турецька 

Республіка) в м. Києві – підтримка в організації міжнародних науково-

практичних конференцій та інших культурно-освітніх заходів, проведених 

кафедрою тюркської філології факультету сходознавства КНЛУ. У І семестрі 
2019 – 2020 н. р. 6 студентів, що вивчають турецьку мову на факультеті 
сходознавства, отримали стипендії на навчання і проходять мовне стажування в 

університеті Ахі Евран за програмою обміну студентами «Мевляна».  
 

4. Грантова програма Федеральної Землі Баден-Вюртемберг  

м. Карлсруе (Федеративна Республіка Німеччина) – фінансова підтримка 

спільного україно-німецького проєкту-семінару "Підприємництво та 

міжкультурна комунікація". Здійснення заходу відбулося за керівництвом декана 

Педагогічного університету Карлсруе професора Клаудії Віпке та доцента 

кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора 

І. В. Корунця КНЛУ доцента Франко О. Б. (з 31 серпня 2019 року по 7 вересня 

2019 року). 
 

 5. Грантова підтримка Штаб-Квартири Інститутів Конфуція / 

Ханьбань (Китайська Народна Республіка) – фінансування проєктів 

Інституту Конфуція КНЛУ протягом року, надання 46-и стипендій студентам 

КНЛУ для проходження мовного стажування / навчання в університетах КНР, 

фінансування програм підвищення кваліфікації 5-и науково-педагогічних 

працівників КНЛУ. 

У 2019 р. для навчання / мовного стажування в провідних університетах 

світу за програмами академічної мобільності протягом семестру або 

навчального року було направлено 173 студенти: 88 – до Китайської Народної 
Республіки; 19 – до Республіки Корея; 16 – до Японії; 1 – до Держави Катар; 3 – 

до Індії; 12 – до Республіки Польща; 13 – до Федеративної Республіки 

Німеччина; 1 – до Португальської Республіки; 1 – до Королівства Іспанія; 1 – до 

Швейцарської Конфедерації; 6 – до Французької Республіки; 1 – до Грецької 
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Республіки; 4 – до Алжирської Народної Демократичної Республіки;  

6 – до Турецької Республіки; 1 – до Сполучених Штатів Америки. 

У 2019 р. для проходження підвищення кваліфікації / мовного / 

наукового стажування, участі в міжнародних конференціях і зустрічах 

КНЛУ направив 35 викладачів, з них: 3 – до Університету Оран I Ахмед Бен 

Белла та Університету Ахмед Драя з Адрара, Алжирська Народна Демократична 

Республіка; 2 – до Азербайджанського Університету Мов, Азербайджанська 

Республіка; 7 – до Китайської Народної Республіки; 2 – до Республіки Польща; 

1 – до Ісламської Республіки Іран; 2 – до Королівства Іспанія; 3 – до 

Федеративної Республіки Німеччини; 1 – до Арабської Республіки Єгипет; 2 – 

до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії; 2 – до 

Ісландії; 2 – до Японії; 1 – до Республіки Кіпр; 2 – до Чеської Республіки; 3 – до 

Турецької Республіки; 2 – до Республіки Литва.  

У травні 2019 року завідувач кафедри англійської філології і філософії 
мови імені професора О. М. Мороховського проф. Воробйова О. П. і завідувач 

кафедри тюркської філології канд. філол. наук Тімкова Т. М. пройшли 

закордонне стажування в Азербайджанському університеті мов 

(Азербайджанська Республіка) за програмою підвищення кваліфікації . 
25 – 27 вересня 2019 р. декан факультету сходознавства Сорокін С. В. та 

викладач кафедри китайської філології Федічев О. Є. взяли участь у роботі 
Другого форуму ректорів Глобального альянсу університетів іноземних мов, 

який проходив у м. Сіань, КНР. В рамках форуму представники КНЛУ взяли 

участь у ІІ зустрічі Ради Альянсу, пленарному засіданні форуму та панельних 

дискусіях, де обговорили з іноземними колегами шляхи вдосконалення процесу 

викладання іноземних мов у сучасних умовах. 

 26 – 30 листопада 2019 року ректор КНЛУ професор Р. В. Васько 

представляв делегацію з України на конференції, присвяченій ювілейному 

100-у випуску журналу «Logos», що відбулася у Сеймі Литовської Республіки 

в м. Вільнюс. 
 

Діяльність Інституту Конфуція КНЛУ.   

Ключовими напрямами функціонування Інституту Конфуція КНЛУ 

є освітня, наукова та культурно-краєзнавча робота з практичних і теоретичних 

аспектів синології, яка активно проводиться в Університеті та за його межами.  

Наразі викладання китайської мови та проведення культурно-освітніх 

заходів в Інституті Конфуція КНЛУ забезпечують 2 провідних викладачі 
(директор Інституту Конфуція КНЛУ від китайської сторони, доктор 

політичних наук, доцент Ши Яцзюнь і викладач, кандидат філологічних наук 

Чжу Цзінтао), 11 волонтерів із Китайської Народної Республіки, направлених до 
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КНЛУ Штаб-Квартирою Інститутів Конфуція / Ханьбань, а також 2 викладачі 
кафедри китайської філології факультету сходознавства КНЛУ.  

За весь період свого існування Інститут Конфуція КНЛУ залучив до своєї 
діяльності більше 2000 осіб, які відвідували курси китайської мови, курси з 
підготовки до складання іспитів HSK, HSKK, брали участь у роботі творчих 

гуртків і різних конкурсах та культурно-освітніх заходах. За 2019 р. слухачами 

Інституту Конфуція КНЛУ були 329 осіб.  

28 січня 2019 р. в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 

Служби у справах дітей і сім’ї Виконавчого Органу Київської Міської Ради 

КМДА Інститутом Конфуція КНЛУ було проведено святковий захід з нагоди 

святкування Китайського Нового року. Студенти, викладачі та волонтери 

Інституту Конфуція КНЛУ провели майстер-класи з китайської каліграфії, 
живопису, в’язання китайських вузлів і китайської чайної церемонії, а також 

різноманітні конкурси для вихованців Центру.  
Останнім часом робота Інституту Конфуція КНЛУ спрямована також на 

розповсюдження своєї діяльності в інших ЗВО України. Так, 26 квітня 2019 р. 

була підписана Угода з Національним медичним університетом імені 
О. О. Богомольця про відкриття Центру китайської мови Інституту Конфуція 

КНЛУ. 

24 – 26 травня 2019 р. Інститут Конфуція КНЛУ при співпраці з 
Посольством Китайської Народної Республіки провів Всеукраїнський етап 

Всесвітнього конкурсу «Міст китайської мови». Участь у конкурсі брали 

6 команд Інститутів Конфуція України. Команда Інституту Конфуція КНЛУ 

посіла 1 місце та зайняла всі три призові місця в індивідуальному заліку. Перше 

місце посіла Мигрин Тетяна, студентка III курсу факультету сходознавства, яка 

представляла Україну на Всесвітньому етапі конкурсу, що відбувся влітку 

2019 року в м. Чан Ша, Китайська Народна Республіка, та увійшла в тридцятку 

найкращих студентів світу. 
19 червня 2019 р. відбулася зустріч проректора з навчально-виховної 

роботи та міжнародних зв’язків проф. Сєрякової І. І., викладачів кафедри 

китайської філології та Інституту КНЛУ з делегацією Шанхайської Академії 
суспільних наук на чолі з віце-президентом Академії, проф. Гань Чуньхуеєм. 

Під час зустрічі було обговорено питання подальшого співробітництва КНЛУ 

з шанхайською Академією суспільних наук, можливості участі у закордонних 

конференціях, семінарах, форумах, а також можливості закордонних публікацій 

у китайських фахових виданнях. 

12 – 14 жовтня 2019 р. КНЛУ з візитом відвідала делегація комітету з 
питань освіти м. Тяньцзінь, КНР, на чолі з заступником голови комітету паном 

Лю Сінєм. Сторони обговорили питання роботи Інституту Конфуція КНЛУ, 



35 

 

 

 

співпрацю в сфері викладання китайської мови, обміну студентів і викладачів, 

перспективи розширення співробітництва КНЛУ з закладами вищої освіти 

м. Тяньцзінь. 

15 – 16 листопада 2019 р. викладачі кафедри китайської філології 
факультету сходознавства КНЛУ взяли участь у роботі ІІ Всеукраїнського 

науково-методичного семінару викладачів китайської мови, на якому з 
доповіддю на тему «Підходи до викладання китайської мови: “інновації” проти 

“консерватизму”» виступив директор Інституту Конфуція КНЛУ від китайської 
сторони, доктор політичних наук, професор Ши Яцзюнь.  

Протягом 2019 р. Інститут Конфуція КНЛУ та кафедра китайської філології 
факультету сходознавства були представлені активною участю, науковими 

доповідями та фаховими майстер-класами на 3-х міжнародних конференціях за 

фінансової підтримки Штаб-Квартири Інститутів Конфуція / Ханьбань і 
Міністерства культури і туризму КНР. Це: 

• Європейський форум Інститутів Конфуція (13–16 травня 2019 р.) в 

Ягеллонському Університеті, м. Краків, Республіка Польща; 

• Підвищення кваліфікації для спеціалістів вищого рівня з китайської мови 

та культури в рамках ініціативи «Один пояс – один шлях» (01 – 16 грудня 

2019 р.) у Північно-Західному університеті, м. Сіань, Китайська Народна 

Республіка; 

• Всесвітня конференція Інститутів Конфуція «2019 International Chinese 

Language Education Conference» (08 – 11 грудня 2019 р.) в м. Чанша, 

Китайська Народна Республіка. 
 

Інтернаціоналізація навчального процесу в КНЛУ.   

У 2019 – 2020 навчальному році КНЛУ прийняв 13 іноземних фахівців, 

яких за взаємною згодою було направлено закордонними університетами, 

міжнародними освітніми організаціями та зарубіжними Посольствами в Україні 
до КНЛУ з метою викладання мовних дисциплін:  

• для викладання китайської мови на факультеті сходознавства –  

доц. Ши Яцзюнь, викл. к.ф.н. Чжу Цзінтао, викл. Ан Дон, викл. Дун 

Сюесун; 

• для викладання арабської мови на факультеті сходознавства –  

викл. Джавад Ахмад та викл. Мокрауі Мохамед Амін;  

• для викладання турецької мови на факультеті сходознавства –  

викл. Озель Селін; 

•  для викладання іспанської мови на факультеті романської філології і 

перекладу – викл. Ана Гонсалес Баррейро та викл. Ларраурі Пуебла Хав’єр; 
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• для викладання португальської мови на факультеті романської філології і 

перекладу – викл. Енріке Менезеш ди Алмейда Бернарду Альбукерке та 

викл. Жозе Емануел Куелью Віейра; 

• для викладання німецької мови на факультеті перекладознавства –  

доц. Ванджі Мікеле Фабіо; 

• для викладання угорської мови на факультеті германської філології – 

викл. Богнар Гергей. 
 

Інтернаціоналізація освітнього процесу на постійній основі здійснюється 

на факультеті слов’янської філології та підготовчому відділенні для іноземних 

громадян, на яких навчаються 211 студентів і 100 слухачів (разом – з 22 країн 

світу), ще 27 студентів здобувають освіту за Договором про академічний обмін 

з Тяньцзіньським університетом іноземних мов (8 з них проходять навчання з 
української мови в КНЛУ). 

 

Участь КНЛУ в міжнародних освітніх, наукових і культурних заходах.  

З метою активізації міжнародних зв’язків і встановлення партнерства 

Університету в 2019 р. було запроваджено такі форми міжнародної роботи, 

спрямовані на широку університетську та міжнародну аудиторію: 

На базі Центру португальської мови та культури в КНЛУ при кафедрі 
романської і новогрецької філології та перекладу факультету романської 
філології і перекладу (корп.1, ауд. 432, 434) протягом всього 2019 року 

функціонують курси португальської мови для студентів і викладачів КНЛУ на 

безоплатній основі, проходять тематичні лекторії з португальської літератури, 

архітектури та мистецтва. 

З метою розширення зв’язків з Посольствами іноземних держав в Україні, з 
метою викладання іноземних мов і культур на факультетах КНЛУ було 

організовано та проведено 16 «Посольських годин» за участю представників 

Посольств і освітніх організацій, а саме: 

• 4 – 8 лютого 2019 р. відбувся тиждень перської мови та іранської 
культури в КНЛУ за підтримки Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні  
та дружини Надзвичайного та Повноважного Посла України в Ісламській 

Республіці Іран Ірини Бурдиляк. Відбулася трансляція фільму «Мобарак», 

декламування віршів і перекладів перською мовою Іриною Бурдиляк; 

презентація на тему «Святкування 2500 років перської імперії в Персеполісі»; 

презентація найкращих перських килимів; знайомство з традиційною іранською 

їжею; частування традиційними стравами іранської кухні (координатор – 

кафедра східної філології факультету сходознавства).  

• Церемонія нагородження титулом DOCTOR HONORIS CAUSA: 
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15 лютого 2019 року Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки 

Корея в Україні Його Високоповажності Лі Янг – Гу (координатор – кафедра 

корейської філології факультету сходознавства); 

• 24 квітня 2019 р. відбулася зустріч із Координатором з питань освіти у 

країнах Східної Європи та СНД пані Уранієй Кості, Радником Посольства Греції 
в Україні паном Александросом Будурісом і науковим співробітником 

Посольства Греції в Україні, доц. Перепльотчиковой С. Є. Під час зустрічі було 

обговорено перспективи подальшої співпраці КНЛУ з провідними 

університетами Греції та Кіпру, взаємообміну викладачами та студентами, 

можливості залучення до освітнього процесу викладачів – носіїв мови, 

відкриття на базі факультету Центру грецької мови та ініціації спільних 

культурних проєктів (координатор – кафедра романської і новогрецької 

філології та перекладу факультету романської філології і перекладу).  

• 16 травня 2019 р. відбувся захід з нагоди 100-річчя Турецької 
Національної боротьби за підтримки Посольства Турецької Республіки та 

особисто Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Туреччина в 

Україні Ягмура Ахмет Ґюльдере та Інституту імені Юнуса Емре в Києві 
(координатор – кафедра тюркської філології факультету сходознавства). 

• 13–23 травня 2019 р. проведено тиждень португальської мови за 

підтримки Посольства Португалії в Україні, Посольства Бразилії в Україні, 
Міжнародної школи мов «НоваМова», КНЛУ та Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Були проведені лекція «Португальське 

мовне море», музичний проект «Наша пісня», поема «O mar salgado», майстер-

клас з приготування бразильських страв і майстер клас з бразильських танців 

(координатор – кафедра романської і новогрецької філології та перекладу 

факультету романської філології і перекладу). 

• 14–23 травня 2019 р. проведено виставку на честь 200-річчя відомого 

угорського лікаря, основоположника асептики Ігнаца Земмельвейса за 

підтримки Посольства Угорщини в Україні та особисто Надзвичайного і 
Повноважного Посла Угорської Республіки в Україні пана Іштвана Ійдярто, 

який подарував Центру угорської мови та культури 26 томів енциклопедії 
«Області та міста Угорщини» угорською мовою (координатор – кафедра 

германської і фіно-угорської філології імені проф. Г. Г. Почепцова факультету 

германської філології).  

• 29 травня 2019 р. відбулася зустріч офісу Національного Erasmus+ в 

Україні з учасниками проекту Erasmus+ від КНЛУ (координатор – відділ 

міжнародного співробітництва та академічної мобільності КНЛУ). 
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• 04 червня 2019 р. проведено зустріч з представниками Департаменту 

менеджменту персоналу Міністерства закордонних справ України стосовно 

умов участі у конкурсах на зайняття вакантних посад у системі дипломатичної 
служби України випускниками КНЛУ (координатор – відділ міжнародного 

співробітництва та академічної мобільності КНЛУ). 

• 29 серпня 2019 р. відбувся візит делегації Європейського Університету 

БеНіЛюкс, Королівство Бельгія, на чолі з проф. Альпер Муфтуоглу, деканом 

юридичного факультету, в рамках якого було підписано рамкову Угоду між 

КНЛУ та Європейським Університетом БеНіЛюкс (координатор – кафедра 

східної філології факультету сходознавства).  

• 04 вересня 2019 року відбувся візит Посла Республіки Корея пана Кі-
Чанг Квон до Київського національного лінгвістичного університету, на якому 

було окреслено нові напрями співробітництва в галузі освіти, культури та науки 

між КНЛУ та ЗВО Кореї (координатор – кафедра корейської філології 

факультету сходознавства). 

• 10 вересня 2019 р. відбувся захід «День Турецьких Казок» за підтрики 

Турецького Фонду Мааріф, Турецьких Авіліній, Асоціації ЕкоАврасья та 

Інституту ім. Юнуса Емре. Казкарка Бейза Ак'юз розповідала свої казки під 

музикальний супровід кримсько-татарського акордеоніста Шевкета Якубогли 

Зморки. Автентичні турецькі музикальні мотиви та декорації справили 

незабутні враження на глядачів (координатор – кафедра тюркської філології 

факультету сходознавства). 

• 11 вересня 2019 року відбувся візит представників Посольства 

Французької Республіки в Україні: Алікс Де ГАССАР, аташе з університетського 

та наукового співробітництва, Фабріс ПЕТО, аташе з питань співробітництва в 

галузі французької мови, Ольга Хворостянко, координатор Campus France 

Україна, Бландін ОТЕН, відповідальна за проекти Франкофонії (координатор – 

кафедра романської і германських мов факультету романської філології 

і перекладу).  

• 24 жовтня 2019 року відбувся виступ відомого італійського режисера 

Італо Нунціато із лекцією "Італійська на сцені: від лібрето до мізансцени" та  

28 жовтня 2019 р. – лекція професора Університету Габріеле Д’Аннунціо 

м. К’єті та м. Пескара пана Антоніо Сорелла "Трагедія та італійська опера", які 
відбулися в рамках тижня італійської мови в світі за підтримки Посольства 

Італійської Республіка в Україні та особисто Надзвичайного та Повноважного 

Посла Італійської Республіки Давіде Ла Чечілія (координатор – кафедра 

романської і новогрецької філології та перекладу факультету романської 

філології і перекладу). 
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• 30 жовтня 2019 р. КНЛУ з візитом відвідала делегація Шанхайської 
Академії політичних та юридичних наук. Були обговорені питання співпраці 
Інституту Конфуція КНЛУ із закладами вищої освіти м. Шанхай в сфері 
викладання китайської мови, обміну студентів і викладачів. 

• 02 листопада 2019 року – за підтримки Надзвичайного і Повноважного 

Посла Чеської Республіки в Україні Радека Матули, віце-консула Давида 

Машека, другого секретаря, прес-секретаря Посольства Томаша Павлічека 

відбулася V олімпіада з чеської мови для учнів з чеської меншини, котру 

організували та провели викладачі-богемістки кафедри української філології та 

славістики КНЛУ пані Радка Гарбузова та пані Олена Ващенко (координатор – 

кафедра української філології та славістики факультету слов’янської 

філології).  

• Студент I курсу факультету сходознавства Полівін Андрій посів II місце 

у Всеукраїнському конкурсі есе серед студентів на тему «Азербайджанський 

мультикультуралізм як фундаментальна концепція миру та толерантності» та за 

підтримки Посольства Азербайджанської Республіки в Україні та особисто 

Надзвичайного та Повноважного Посла пана Азера Худієва отримав можливість 

проходження мовного літнього стажування влітку 2020 року в 

Азербайджанській Республіці (координатор – кафедра тюркської філології 

факультету сходознавства). 

• 19 листопада 2019 року відбувся візит Тимчасового повіреного у справах 

Держави Лівія пана др. Абдуразака Граді та Голови адміністративного відділу 

Посольства Держави Лівія пана Альна Шукрі до Київського національного 

лінгвістичного університету (координатор – кафедра східної філології 

факультету сходознавства). 

• 06 грудня 2019 року – за підтримки Надзвичайного та Повноважного 

Посла Китайської Народної Республіки в Україні пана Ду Вея, першого 

секретаря Посольства Ван Дацзюнь відбулося нагородження премією Посла 

КНР в Україні старшого викладача кафедри китайської філології  
Геворгян К. Л., викладача Гуковської В. А. та студентки IV курсу групи  

Пкит05-16 факультету сходознавства Мигрин Тетяни (координатор – кафедра 

китайської філології).  

 

7. Інформаційне обслуговування здобувачів вищої освіти    

та науково-педагогічних працівників 
 

Бібліотека і навчальний заклад функціонують в одному інформаційному 

просторі та виступають для студентів єдиним джерелом знань. Тому 

ефективність сприяння інноваціям в освітньому процесі значною мірою 
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залежить і від стану партнерських відносин бібліотеки та ЗВО. У діяльність 

бібліотеки КНЛУ активно впроваджуються сучасні комп’ютерні технології, 
робляться реальні кроки щодо активізації її науково-дослідної роботи, 

посилення технічної оснащеності. 
Бібліотечний фонд формується відповідно до профілю Університету в 

межах запланованого фінансування та відповідно до замовлень кафедр 

Університету. Комплектування бібліотечного фонду проводиться як за кошти 

КНЛУ, так і з безкоштовних джерел – дарча література та література, що 

надійшла поштою без супровідних документів. 

Станом на 01.12.2019 р. до бібліотеки Київського національного 

лінгвістичного університету надійшло 2 771 прим. літератури на 398 002 грн., 

з них: 

• безкоштовних надходжень – 438 прим.; 

• отримано від Видавничого центру КНЛУ – 949 прим.; 

• надійшло авторефератів – 157 та дисертацій – 26 прим.; 

• отримано на заміну загубленої літератури – 495 прим.; 

• придбано за кошти Університету – 667 прим., на суму 183 550 грн. 

• отримано іноземних журналів – 39 прим. 

за цільовим призначенням: 

• наукової літератури – 481 прим. 

• навчальної літератури – 2 152 прим. 

• художньої літератури – 138 прим. 

за мовами: 

• державною мовою – 667 прим. 

• іноземними мовами – 2 104 прим. 

Передплачено періодичні видання на 2020 р. кількістю 59 комплектів на 

суму 193 696 грн. 50 коп. 

У діяльності бібліотеки важливе місце посідає робота, що здійснюється за 

такими напрямами: формування та використання фонду бібліотеки; 

удосконалення технологій обслуговування користувачів; видання 

бібліографічних покажчиків; вивчення інформаційного потенціалу раритетних і 
рідкісних видань; інформаційна підтримка наукових досліджень викладацького 

складу; аналітична обробка інформації, створення електронних бібліографічних 

баз даних. 

За допомогою інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи 

автоматизації бібліотек IRBIS64 користувачам надається інформація із 
забезпечення підручниками, навчально-методичними матеріалами відповідно 

до дисциплін кафедр і здійснюється розподіл літератури для студентів усіх 
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факультетів Університету. Електронні бази даних IRBIS64 доступні 
користувачам для пошуку літератури: книг, авторефератів, дисертацій, змістів 

журналів. 

На сьогодні обсяг електронних баз даних бібліотеки складає 84 476 

записів: 

• електронна база даних “KNLU” – Головний каталог містить 69 228 

бібліографічних описів книг, змісти журналів постійного зберігання з 
питань мовознавства, педагогіки і психології українською та іноземними 

мовами, а також змісти збірників наукових статей, вісників КНЛУ та 

інших університетів, глави та розділи окремих книг; 
• електронна база даних “ARUF” – картотека статей і періодичних видань 

містить 15 140 бібліографічних описів змістів журналів, які зберігаються у 

бібліотеці тимчасово; 

• електрона база даних «LUFT» – база повнотекстових документів, яка на 

даний час містить 108 файлів (електронні версії, скановані уривки) видань 

з методики викладання іноземної мови та мовознавства, з питань 

прикладної лінгвістики, туризму та філософії, наданих викладачами КНЛУ 

на принципах добровільної співпраці та відкритості. 
 

З метою вилучення дублетних і помилкових записів бази даних постійно 

редагуються. 

До послуг читачів Інституційний репозитарій: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/. 

Репозитарій базується на програмному забезпеченні DSpace і містить 385 праць 

студентів, викладачів та науковців Університету у вільному доступі. 
На офіційному сайті КНЛУ постійно оновлюється бібліотечна сторінка 

http://knlu.edu.ua/struktura/library, де користувачі мають змогу ознайомитися з 
новими надходженнями друкованих видань і періодики, порядком оформлення 

документів у списку використаної літератури, а також продивитись віртуальні 
тематичні виставки до пам’ятних дат. 

Останнім часом бібліотекою активно підтримується впровадження 

принципів академічної доброчесності серед студентства та молодих науковців 

Університету. Так, у репозитарії  бібліотеки розміщені усі кваліфікаційні роботи 

магістрантів Університету випуску 2019 р. 

Найбільш дієвою формою масової виховної роботи в бібліотеці КНЛУ є 

різноманітні книжкові виставки – інформаційні, тематичні, а також до наукових 

конференцій, семінарів, нарад, в яких бібліотека бере участь разом з кафедрами 

і відділом науково-дослідної роботи Університету. Виставки організовуються на 

всіх абонементах і читальних залах Університету.  
У подальшому передбачаємо спрямування роботи бібліотеки на 

вирішення таких завдань: 
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• Створювати й пропонувати сучасні інформаційні продукти, послуги, які б 

максимально задовольнили освітні та наукові потреби користувачів. 

• Підвищувати інформаційну культуру користувачів, розвивати їхню 

інформаційну компетентність. 

• Формувати інформаційні ресурси відповідно до освітніх і наукових потреб 

користувачів, враховуючи перспективи розвитку освітніх послуг 

Університету. 

• Зміцнювати зв’язки з університетськими структурними підрозділами 

різних рівнів для оптимального формування інформаційних ресурсів 

бібліотеки. 

• Проводити науково-дослідну й методичну роботу, спрямовану на 

вдосконалення всіх напрямів діяльності бібліотеки. 

• Створювати творчі й конструктивні взаємини з бібліотеками інших 

закладів освіти та відомств, які б сприяли розвитку корпоративних 

проєктів і програм. 

• Забезпечувати розвиток бібліотеки, підвищувати професійний рівень 

співробітників відповідно до сучасних вимог і професійних стандартів. 

 

8. Дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 
 

У Київському національному лінгвістичному університеті навчаються 

студенти таких пільгових категорій: 34 студенти-сироти і позбавлені 
батьківського піклування, 32 з них навчаються на умовах державного 

замовлення; 71 студент з числа осіб з особливими освітніми потребами 

(інваліди), 67 з них навчаються за денною формою. Серед співробітників 

Університету – 18 інвалідів, 8 з них – науково-педагогічні працівники. В 

Університеті чітко дотримується законодавство щодо забезпечення умов праці 
та навчання цих категорій студентів і працівників. Створено сприятливі умови 

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. Студенти 

пільгових категорій мають переважне право на поселення в гуртожиток, 

студенти-сироти проживають у гуртожитках безкоштовно. 

Студенти-сироти та позбавлені батьківського піклування відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 отримують 

матеріальну допомогу та згідно із чинним законодавством отримують 

харчування або за їх бажанням компенсацію замість харчування. Студентам з 
особливими освітніми потребами силами кафедри психології і педагогіки 

надається психологічне консультування. 

Працівники пільгових категорій отримують додаткові відпустки. 
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9. Ефективне та стійке фінансово-економічне становище 

навчального закладу 
 

В Університеті стійке та ефективне фінансово-економічне становище, яке 

підтверджується тим, що вчасно та в установлені колективним договором 

терміни проводяться розрахунки із заробітної плати та виплати стипендій. 
 

Фінансово-економічна діяльність за 2019 рік 

У 2019 році фінансування університету здійснюється за такими 

бюджетними програмами: 

1) 2201160 – Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ та 

ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики. Обсяг 

фінансування, надходжень і видатків за загальним і спеціальним фондами 

державного бюджету за цією програмою виконано в таких обсягах:                                                               
 

Таблиця 5 

Загальний фонд державного бюджету 

Економічні показники 

Фінансування 

(11 міс.), грн. 

Видатки 

(11 міс.), грн. 

Заробітна плата 40 198 300,00 40 198 300,00 

Нарахування на оплату 

праці 
8 843 678,00 8 843 678,00 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
1 143 785,09 1 032 099,92 

Харчування сиротам 1 120 347,40 953 749,72 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
111 142,22 111 142,22 

Теплопостачання 3 878 934,11 3 677 016,11 

Водопостачання та 

водовідведення 
838 667,34 166 368,34 

Електроенергія 1 955 672,06 1 055 034,86 

Стипендія аспіранти, 

докторанти 
3 539 325,78 3 000 143,74 

Інші виплати 

населенню 
189 700,00 155 760,00 

Інші поточні видатки 1 240 448,00 1 240 448,00 

Разом 63 060 000,00 60 433 740,91 
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Таблиця 6 

Спеціальний фонд державного бюджету 

Економічні показники 

Надходження 

(11 міс.), грн. 

Видатки 

(11 міс.), грн. 

Плата за послуги, що 

надаються бюджетними 

установами згідно їх 

основної діяльності 

86 929 895,15   

Надходження бюджетних 

установ від додаткової 
(господарської) діяльності 

12 085 305,19   

Плата за оренду майна 

бюджетних установ 
298 848,12   

Надходження бюджетних 

установ від реалізації в 

установленому порядку 

майна (крім нерухомого 

майна) 

2 827,20   

Заробітна плата   52 482 342,99 

Нарахування на оплату праці   11 578 862,17 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
  1 384 208,90 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
  2 874 278,24 

Видатки на відрядження   33 701,27 

Теплопостачання   4 789 643,60 

Водопостачання та 

водовідведення 
  1 008 454,49 

Електроенергія   1000740,14 

Газопостачання   64004,52 

Інші поточні видатки   103334,51 

Придбання обладнання та 

літератури 
  1233286,37 

Капітальний ремонт 

гуртожитків 
   -  

Капітальний ремонт 

навчальних корпусів 
  1899697,15 

Разом 99316875,66 78452554,35 
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2) 2201040 – Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 

замовленням, виконання міжнародних наукових і науково-технічних програм 

і проєктів закладами вищої освіти та науковими установами, підготовка 

наукових кадрів, фінансова підтримка об’єктів, що становлять національне 

надбання. Обсяг фінансування та видатків за загальним фондом державного 

бюджету за цією програмою виконано в таких обсягах: 

 

                                                                                                             Таблиця 7 

Бюджетні теми 

Економічні 

показники 

Фінансування 

(11 міс.), грн. 

Видатки 

(11 міс.), грн. 

Заробітна плата 214173,92 192138,97 

Нарахування на оплату 

праці 
47117,98 42436,42 

Предмети, матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

16304,87 10609,68 

Видатки на 

відрядження 
6695,23 6695,23 

Теплопостачання 40074,00 16902,00 

Електроенергія 40434,00 24612,00 

Разом 364800,00 293394,30 

 

3) 2201190 – Виплата академічних стипендій студентам закладів вищої 
освіти. Обсяг фінансування та видатків за загальним фондом державного 

бюджету за цією програмою виконано в таких обсягах: 

 

                                                                                                     Таблиця 8 

Бюджет академічна стипендія 

Економічні 

показники 

Фінансування 

(11 міс.)                                                                                          

грн. 

 

Видатки 

(11 міс.)          

грн. 

 

Академічна стипендія 

студентам 
10374400,00 10102364,79 

Разом 10374400,00 10102364,79 
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4) Виплата соціальних стипендій студентам. Обсяг фінансування та 

видатків за загальним фондом державного бюджету за цією програмою 

виконано в таких обсягах:                                                         

                                                                                                           Таблиця 9 

Соціальна стипендія 

Економічні 

показники 

Фінансування 

(11 міс.), грн. 

 

Видатки 

(11 міс.), грн. 

 

Соціальна стипендія 2648790,46 2384403,11 

Разом 2648790,46 2384403,11 

 

10. Дотримання умов колективного договору, Статуту навчального 

закладу 
 

Для захисту трудових, соціальних прав і гарантій студентів, працівників 

університету на принципах єдності цілей, колективності, демократії, гласності, 
соціальної справедливості та законності в Університеті укладено Колективний 

договір адміністрації з профспілковим комітетом, який представляє інтереси 

всіх працівників, студентів, аспірантів, докторантів Університету. 
Колективний договір передбачає низку додаткових пільг і гарантій для 

членів колективу з питань організації і підвищення ефективності праці; з питань 

оплати праці та виплати стипендій; з питань охорони праці та навчання; 

соціально-побутових питань, компенсацій і пільг; з питань забезпечення 

зайнятості. 
З метою вдосконалення й поліпшення правового захисту працівників, 

аспірантів, студентів, розв’язання індивідуальних спірних питань створено 

постійну комісію з трудових спорів. Тривалість робочого часу відповідає 

нормам тривалості робочого часу, визначеного законодавством України. 

У своїй діяльності ректор, проректори, декани факультетів, завідувачі 
кафедр, керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні працівники, 

працівники навчально-допоміжного і господарсько-обслуговуючого персоналу, 
докторанти, аспіранти, студенти виконують положення, завдання і обов’язки, 

визначені Статутом Університету. 
Відповідно до Статуту Університету працюють вчена рада Університету, 

ректорат, учені ради факультетів, кафедри, органи громадського 

самоврядування Університету, факультетів, органи студентського 

самоврядування, здійснюється освітня діяльність, наукова, виховна робота, 

проводиться кадрова політика, зміцнюється матеріальна база. Порушень 

Статуту Університету в 2019 році не було. 
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11. Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних, науково-

педагогічних працівників і працівників навчального закладу, їхнього 

економічного, правового й професійного навчання, включаючи 

обов’язкове особисте підвищення кваліфікації або перепідготовку 
 

Якість освітнього процесу в Університеті, без сумніву, в першу чергу, 
залежить від якості викладання, останнє ж – від постійної роботи науково-

педагогічних працівників з підвищення власної кваліфікації. В університеті діє 

трирівнева система: навчання науково-педагогічних працівників у провідних 

ЗВО України, підвищення кваліфікації за програмами викладацької мобільності 
у зарубіжних закладах вищої освіти, зокрема й у закладах-партнерах (про це 

докладно йшлося в розділі доповіді Міжнародна діяльність) і навчання на 

курсах підвищення кваліфікації, організованих Центром навчання іноземних 

мов і післядипломної освіти Університету. Так, за звітний період у Центрі за 

співпраці з Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) пройшли курс 

підвищення кваліфікації на тему “Німецька мова як іноземна: дидактичні, 
філологічні, перекладознавчі аспекти” (“Deutsch als Fremdsprache: Didaktik, 

Philologie, Translation”) та отримали сертифікати 28 науково-педагогічних 

працівників Університету, які працюють на кафедрах німецької філології, 
германських мов, англійської і німецької філології та перекладу імені 
професора І. В. Корунця.  

У грудні 2019 р. у Центрі пройшли курс навчання на тему “Шляхи 

організаційно-ділового, навчального та навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу в сучасному університеті” та підвищили кваліфікацію 

9 педагогічних працівників Університету.  

Протягом 2019 календарного року в КНЛУ пройшли стажування та 

підвищення кваліфікації за індивідуальними навчальними планами 17 науково-

педагогічних працівників інших закладів вищої освіти України (Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – 2 викладачі, 
Національного авіаційного університету – 2 особи, Національного університету 

біоресурсів і природокористування – 6 осіб, ПЗПВО “Мистецький коледж імені 
Сальвадора Далі” – 1 викладач, Коледжу інформаційних систем і технологій 

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана” – 1 особа, Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди – 1 особа, Тернопільського національного педагогічного 

університету – 1 особа, Першого Київського медичного коледжу – 2 особи, 

Донбаського державного педагогічного університету – 1 особа).   
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12. Захист інформації, що становить державну, службову та комерційну 

таємницю відповідно до Законів України «Про державну таємницю» та 

«Про інформацію» 
 

Організація заходів щодо захисту відомостей, що становлять державну, 
службову та комерційну таємницю, здійснювалися ректором відповідно до 

чинного законодавства України. За звітний період порушень не було. 

 

13. Виконання показників ефективності використання 

державного майна та його збереження і раціонального використання 

бюджетних коштів, а також показників майнового стану навчального 

закладу, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 березня 1993 р. № 203 
 

На балансі Університету обліковується три навчально-лабораторні корпуси 

загальною площею 33809,7 кв. м. Корпуси розташовані на земельних ділянках 

площею 15993 кв. м. Крім цього, обліковується земельна ділянка по 

вул. Ломоносова 50-г площею 5809 кв. м. З приводу використання зазначеної 
ділянки справа знаходиться в Господарському суді м. Києва (позов КНЛУ до 

ТОВ «Ліко-Холдінг» з виконання інвестиційного договору № 18 від 20.02.2007 р.). 

Також на балансі Університету обліковуються 4 гуртожитки загальною 

площею 22023,8 кв. м. Гуртожитки розташовані на земельних ділянках 

загальною площею 14940 кв. м. 

Усі студенти забезпечені місцями для проживання в гуртожитку: 

в гуртожитках проживають 1885 осіб. 

            За рахунок коштів спеціального фонду Університет підтримує в 

належному санітарно-технічному стані будівлі навчальних корпусів і 
гуртожитків, модернізує та збільшує комп’ютерну мережу, проводить капітальні 
та поточні ремонти навчальних корпусів і гуртожитків, здійснює оплату 

комунальних послуг та інших господарських видатків. Загальна сума коштів 

спеціального фонду, використаних за 11 місяців 2019 року, становить 78452,5 

тис. грн., в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями 64061,2 тис. грн., 

оплату комунальних послуг 6862,8 тис. грн., капітальний ремонт 1899,7 тис. 

грн., на придбання обладнання та комп’ютерної техніки 1011,4 тис. грн., 

зокрема придбано 13 нових комп’ютерів, 7 проєкторів, 8 багатофункціональних 

пристроїв, 7 принтерів, 3 мультифункціональні трибуни для викладача-лектора, 

а також ліцензоване антивірусне програмне забезпечення «Есет» у кількості 
150 примірників. 
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Показники ефективності використання державного майна та показники 

майнового стану КНЛУ наведено в таблиці 10. 

Таблиця 10 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Передбачено контрактом 

За кварталами Усього за 

рік І ІІ ІІІ ІV 
1. Сплата податків і 
зборів (обов’язкових 

платежів) до бюджетів, 

у тому числі: 

тис.грн. 4815 7124 3466 4998 20403 

-   податок з доходів  

фізичних осіб; 
тис.грн. 4355 6473 3141 4529 18498 

- військовий збір; тис.грн. 363 539 261 377            1540 

- інші тис.грн. 97 112 64 92    365 

       

2. Збори (внески) до 

державних цільових 

фондів, у тому числі:  
тис.грн. 5322 7905 3808 5537 22572 

– єдиний соціальний 

внесок 
тис.грн. 5322 7905 3808 5537 22572 

ІІ. Показники майнового стану університету у 2019 р. 

1. Необоротні активи тис.грн.     230817 

залишкова вартість тис.грн.     106531 

знос (відсотків)      46 

2. Оборотні активи тис.грн.     2443 

– запаси тис.грн.     2443 

Дебіторська 

заборгованість всього:  

в т.ч.: 

тис.грн.     335 

за товари, роботи, 

послуги (передплата 

періодичних видань) 

тис.грн.     195 

за спеціальними 

видами платежів 

(заборгованість по 

сплаті за гуртожитки і 
навчання, інші) 

тис.грн.     130 

довгострокові пільгові 
кредити, видані на 

навчання студентам 

тис.грн.     10 

– грошові кошти та їх 

еквіваленти на рахун-

ках у казначействі та 

банках 

тис.грн.     75582 
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14. Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та 

організаціями, банками та іншими організаціями 
 

Розрахунки з постачальниками, установами і організаціями за надані 
послуги, товарно-матеріальні цінності, енергоносії Університетом проводяться 

своєчасно та повним обсягом. 

  

15. Цільове та ефективне використання коштів загального та 

спеціального фонду державного бюджету 
 

Кошти загального та спеціального фондів використовуються за 

призначенням відповідно до затвердженого кошторису, плану асигнувань 

загального фонду, щомісячного плану використання бюджетних коштів і плану 

використання бюджетних коштів на відповідні цілі. 
Фонд заробітної плати використовується відповідно до штатного розпису 

з дотриманням економії в його використанні. Штатний розпис затверджений 

Міністерством освіти і науки України. Стипендіальний фонд використовується 

відповідно до чинного законодавства, затверджених  Правил призначення 

академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам. 

Нецільового використання коштів у 2019 році не було. 

 

16. Своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, включаючи 

єдиний соціальний внесок, виконання кошторисів доходів і видатків 

закладу освіти, недопущення заборгованості заробітної плати за 

спожиті енергоносії і комунальні послуги та дотримання споживання 

їх у межах лімітів 
 

Платежі до бюджету, внески до Міністерства доходів і зборів України 

сплачено своєчасно і повністю. Кошторис доходів і видатків Університету із 
загального фонду виконано на 100 %, зі спеціального фонду – на 70 %. Залишок 

коштів на спеціальному рахунку передбачений для покриття відповідних витрат 

у наступному бюджетному періоді з урахуванням кошторису та цільового 

призначення. 

Видатки Університету здійснюються відповідно до затвердженого 

кошторису. Заробітна плата та стипендія виплачується в установлені строки без 
їх порушення. Проводиться своєчасне і повне внесення платежів до бюджету. 
Споживання енергоносіїв та інших комунальних послуг відбувається в межах 

лімітів і за них проводиться своєчасний розрахунок. 

Університет не має заборгованості із жодної з вищевказаних статей витрат. 



51 

 

 

 

 

17. Дотримання встановленого законодавством порядку обслуговування 

і використання бюджетних коштів, укладення договорів оренди 

нерухомого майна, закріпленого за закладом освіти на праві оперативного 

управління, та своєчасність розрахунку за бюджетними коштами 
 

Використання бюджетних коштів здійснюється в установленому 

законодавством порядку. Розрахунки за укладеними договорами оренди 

нерухомого майна (нежитлові приміщення), закріпленого за Університетом на 

правах оперативного управління, проводяться вчасно. Договори укладені з 
дозволу Міністерства освіти і науки України за погодженням з регіональним 

відділенням Фонду державного майна України в м. Києві. 
 

18. Уживання заходів щодо запобігання виявам корупції та 

хабарництва у вищому навчальному закладі 
 

З метою запобігання виявам корупції і хабарництва в Університеті 
затверджено Антикорупційну програму КНЛУ, згідно з якою діє система 

посиленого контролю за негативними суспільними явищами. Протягом року 

функціонує «гаряча телефонна лінія» для студентів і викладачів. У 

профілактичних цілях питання зловживань і порушення чинного законодавства 

систематично розглядаються на нарадах ректора, засіданнях вчених рад 

факультетів, засіданнях кафедр. Ці питання розглядаються і на засіданнях 

профкому студентів та активу студентського самоврядування. 

Уся фінансова діяльність Університету здійснюється в умовах відкритості і 
прозорості з дотриманням усіх вимог чинного законодавства. 

За звітний період нарікань і зауважень з боку керівних органів влади, 

батьків і студентів, викладачів і співробітників щодо порушень і зловживань до 

адміністрації університету не надходило. 

 

19.  Складання в установленому порядку річного кошторису доходів 

і видатків навчального закладу та подання його на затвердження до 

Міністерства, а також своєчасне подання фінансової та статистичної 

звітності, необхідної інформації про майновий стан навчального  

закладу 
 

Як ректор велику увагу приділяю формуванню річного кошторису 

Університету. Кошторис складається в установленому порядку на основі 
розрахунків по доходах і видатках. Розрахунки формуються в бюджетну 

пропозицію і подаються в Міністерство освіти і науки України. Розрахунки 

проводяться з урахуванням середнього і приведеного контингенту студентів, 

аспірантів і докторантів, які навчаються за рахунок коштів Державного бюджету 

і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Виходячи з нормативу 

кількості студентів на одного викладача розраховується кількість ставок 

професорсько-викладацького складу. 
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