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У звітному періоді діяльність Університету була пов’язана з виконанням 

двох основних завдань. КНЛУ є організацією, що виробляє знання і 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, викладачів і 

співробітників Університету; 

- розвиток студентського самоврядування як важливого і невід’ємного 

складника у підготовці конкурентоздатного фахівця. 

1. Організація освітньо-виховного процесу з підготовки фахівців 

акредитованих напрямів і спеціальностей на рівні державних стандартів 

якості освіти 

Організація освітнього процесу в Київському національному 

лінгвістичному університеті протягом 2016 року відбувалася відповідно до 

чинних нормативно-правових документів про освіту, зокрема Закону України 

«Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу в КНЛУ, 

Постанов Кабінету Міністрів України про вищу школу, директивних 

документів Міністерства освіти і науки України. 

В Університеті здійснюється підготовка фахівців із 4-х акредитованих і  

2-х ліцензованих напрямів, із 30 спеціальностей рівня вищої освіти «бакалавр» і 

«магістр». 
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На розгляд до МОН України подано 4 справи щодо акредитації напряму 

підготовки Філологія. Мова і література (чеська) та Мова і література 

(португальська), перший (бакалаврський) рівень; напряму Туризм, перший 

(бакалаврський) рівень – первинна акредитація та акредитаційна справа зі 

спеціальності Переклад (новогрецька), другий (магістерський) рівень – чергова 

акредитація. 

Сьогодні у структурі КНЛУ 6 факультетів, 26 кафедр (16 з них є 

випусковими). В Університеті навчаються 5072 студенти, з них: на денній 

формі навчання – 5005, на заочній – 467 студентів; ступінь вищої освіти 

«бакалавр» здобувають 4723 особи, «магістр» – 748, один студент завершує 

здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на 

факультеті перекладачів, заочній формі навчання.  

Крім того, за освітньо-науковими програмами навчаються 113 аспірантів і 

21 докторант.  

З урахуванням останніх структурних змін щодо рівнів, спеціальностей і 

спеціалізацій вищої освіти Університет пропонує програми підготовки 

 за 39 освітніми програмами першого (бакалаврського) рівня; 

 за 32 освітніми програмами другого (магістерського) рівня; 

 за 22 освітньо-науковими програмами, 

а також забезпечує перепідготовку (підвищення кваліфікації) за базовими 

акредитованими спеціальностями ліцензійним обсягом 200 осіб. 

Освітній процес забезпечують 629 штатних науково-педагогічних 

працівників. Серед них: докторів наук, професорів – 52 (8,3 %), кандидатів 

наук, доцентів – 254 (40,4 %). Ще 4 штатні науково-педагогічні працівники 

(Маріна О. С., Савчук Р. І., Філоненко Н. Г., Шутова М. О.) нещодавно 

захистили докторські дисертації. На засадах сумісництва до освітнього процесу 

залучений 21 науково-педагогічний працівник (3,2 %), серед яких 5 докторів 

наук, професорів. Таким чином, 49,2 % науково-педагогічних працівників 

Університету мають наукові ступені та вчені звання. 

Незважаючи на складний фінансовий стан вищої школи в Україні, 

Київський національний лінгвістичний університет не припиняв роботу з 
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матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу сучасною технікою, 

обладнанням, літературою. 

Так, у 2016 році до бібліотеки надійшло 5 692 примірники видань 

наукової, навчально-методичної, художньої літератури на суму 417 912 грн. та 

89 комплектів періодичних видань на суму 133 612 грн. 

Між тим стан забезпечення освітнього процесу необхідною 

підручниковою літературою далекий від ідеального, на це нарікають і студенти, 

і викладачі. У наступному році необхідна спільна цілеспрямована і 

відповідальна робота кафедр і бібліотеки, спрямована на забезпечення 

освітнього процесу якісною сучасною літературою. Основні пріоритети в 

роботі бібліотеки вбачаємо: у проведені моніторингу відповідності 

інформаційних потреб читачів та інформаційних ресурсів бібліотеки 

автоматизації основних технологічних процесів у бібліотеці створенні і 

використанні фонду електронних видань і повнотекстових баз даних оновленні 

інформаційних продуктів і послуг. 

Протягом поточного року здійснювався капітальний ремонт читального 

залу № 1, Китайського центру, окремих тепломереж на суму 2 352 317,17 грн.; 

поточні ремонти актової зали, 21 аудиторії, систем центрального опалення та 

водопостачання, інженерних мереж, часткова заміна вікон у навчальних 

корпусах і усіх 4-х гуртожитках. Разом на поточні ремонти використано 

801 069,37 грн. Видатки на технічне обслуговування корпусів, гуртожитків, 

обладнання Університету складають 1 154 553 грн. Видатки на комунальні 

послуги становлять 8 097 164 грн. Крім того, закуплено меблів на загальну суму 

601 507 грн. 

Імідж будь-якого університету, результативність його діяльності, його 

академічне обличчя визначається якістю фахової підготовки випускників. 

Цього року Університет випустив 1537 фахівців усіх ступенів і форм вищої 

освіти (1224 з них – бакалаври, 115 спеціалісти, 198 – магістри). Результати 

державної атестації здобувачів вищої освіти в цілому задовільні, а якість 

відповідає державним вимогам, 4,6% випускників ступеня «бакалавр» отримали 

дипломи з відзнакою і 18,2% таких випускників – ступеня «магістр» (найбільше 
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відмінників ступеня «магістр» на факультеті перекладачів: 19% від загальної 

кількості).  

Найнижчий рівень якості здобутої освіти продемонстрували випускники 

бакалавріату факультету германської філології – 46,6%, найвищий – факультету 

економіки і права (82,3%). 

68 студентів-іноземців отримали дипломи бакалавра, 6 із них – з 

відзнакою, підготовче відділення для іноземних громадян закінчили 89 

слухачів.  

Питання ефективності організації освітнього процесу та шляхів його 

поліпшення постійно перебувають у центрі уваги колективу Університету. 

З метою підвищення якості вищої освіти, її привабливості та наближення 

до майбутньої професійної діяльності студента Університет завершує роботу зі 

створення нових спеціалізацій і освітніх програм з усіх ліцензованих 

спеціальностей. Подальшої кропіткої роботи вимагає підвищення пізнавальної і 

професійної мотивації навчальної діяльності студентів і, безперечно, 

покращення викладацької роботи. Ці питання є провідними і системно 

розглядаються вченою радою Університету та вченими радами факультетів. 

2. Виконання державного замовлення та інших договірних 

зобов’язань навчального закладу 

Вступна кампанія у 2016 р. проводилася на підставі Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України, затверджених МОН України, Правил прийому до 

КНЛУ та інших чинних нормативно-правових документів. 

У 2016 році до Приймальної комісії Університету на здобуття першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти від абітурієнтів було подано 14 636 заяв на 

денну форму навчання та 133 – на заочну. Загальна кількість осіб, які подали 

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

з попередніми роками: у 2014 р. – 12 285 осіб, у 2015 р. – 11 466 осіб, у 2016 р. 

– 14 769 осіб.  

Найбільшим у 2016 р. був конкурс на місця за державним замовленням на 

такі спеціальності: 035.06 Філологія Мова і література (японська) – 312 осіб на 
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місце; Переклад (арабська) – 249 осіб, 035.05 Філологія Переклад (французька) 

– 118 осіб, 035.06 Філологія Переклад (гінді) – 106 осіб на місце. 

У 2016 р. кількість абітурієнтів, які мали право на вступ поза конкурсом, 

становила – 72 особи (у 2015 р. – 268 осіб, у 2014 р. – 328, у 2013 р. – 368 осіб). 

Разом на денну форму навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти зараховано 1 110 осіб, з них 398 – за державним замовленням і 712 – за 

кошти фізичних та юридичних осіб. Серед зарахованих – 144 медалісти з 

випускників загальноосвітніх шкіл і прирівняних до них осіб, 94 особи – з 

числа сільської молоді, 1особа – потерпіла унаслідок аварії на ЧАЕС, 1 дитина-

інвалід, 9 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 – 

інвалід війни, учасник АТО. 

На заочну форму навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти зараховано 77 осіб. Серед зарахованих – 7 осіб з числа сільської молоді 

та 1 учасник АТО. 

У 2016 р. кількість заяв від вступників за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти становила 731. Найбільший конкурс на місця за державним 

замовленням був на такі спеціальності:  035.04 Філологія Переклад (англійська) 

– 29 осіб на місце, 035.06 Філологія Переклад (японська) – 24 особи, Переклад 

(китайська) – 11 осіб, 035.04 Філологія Мова і література (англійська) – 11 осіб 

на місце. 

Усього за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зараховано 471 

особа, з них 75 – за державним замовленням і 396 – за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Аналізуючи результати вступної кампанії, можна дійти таких висновків: 

 традиційно популярними в Університеті серед абітурієнтів залишаються 

спеціальності: на факультеті германської філології – Філологія Мова і 

література (англійська), Філологія Мова і література (німецька); на факультеті 

романської філології – Філологія Мова і література (іспанська); на факультеті 

перекладачів – Філологія Переклад (англійська), Філологія Переклад 

(німецька); на факультеті сходознавства – Філологія Переклад (китайська), 

Філологія Мова і література (китайська), Філологія Переклад (японська);  
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 порівняно з 2015 р. кількість заяв за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти зросла – в 1,3 рази (14 804 заяви проти 11 466 у 2015 р.). 

Найбільше кількість заяв зросла за такими спеціальностями: Філологія 

Переклад (турецька) – у 2,8 рази (167 заяв проти 60 у 2015 р.), Філологія 

Переклад (корейська) – у 2 рази (307 заяв проти 153 у 2015 р.), Філологія 

Переклад (арабська) – у 1,9 рази (249 заяв проти 132 у 2015 р.); 

 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти кількість зарахованих 

порівняно з 2015 р. зросла за такими спеціальностями:  Філологія Переклад 

(іспанська) у 10 разів (10 осіб проти 1 у 2015 р.), Філологія Переклад (гінді) у 4 

рази (4 особи проти 1), Філологія Переклад (німецька) у 3,3 рази (10 осіб проти 

3), Філологія Переклад (англійська) у 2,4 рази (139 осіб проти 58 у 2015 р.). 

Таким чином, колективу Університету вдалося організовано здійснити 

прийом нового поповнення до Університету і забезпечити виконання всіх 

планових показників. 

Разом з тим ми усвідомлюємо, що складність економічної і соціальної 

ситуації, погіршення демографічного стану в державі значно відбивається на 

якості набору студентів, і як наслідок, на якості підготовки кадрів вищої 

кваліфікації. 

3. Високоефективна наукова діяльність вищого навчального закладу 

У 2016 навчальному році в Університеті значна увага приділялася 

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

виконання науково-дослідних робіт за рахунок коштів державного бюджету, 

науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу та науково-

дослідна робота студентів. 

Науковцями університету на конкурсне замовлення Міністерства освіти і 

науки України сьогодні виконуються 2 фундаментальні науково-дослідні теми, 

фінансування яких здійснюється за рахунок видатків загального фонду 

державного бюджету: 1) Мови світу: генезис, таксономія, функціонування у 

синхронії і діахронії (2015–2017 рр.). Керівник – Денисова С. П., доктор 

філологічних наук, професор. За програмою виконання зазначеної теми 

захищено 3 докорські, 8 кандидатських дисертацій, опубліковано 4 монографії. 
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2) Концептуальні основи компетентнісного підходу до професійної підготовки 

фахівців філологічних спеціальностей (2015–2017рр.). Керівник – Бондаренко 

О. Ф., доктор психологічних наук, професор. У рамках виконання цієї теми 

захищено 1 докторську і 2 кандидатські дисертації, підготовлено 2 

монографічні роботи. 

У 2016 році на конкурс проектів наукових досліджень і розробок МОН 

України було подано проект міждисциплінарного прикладного дослідження, 

що планується до виконання за рахунок видатків загального фонду державного 

бюджету у 2017–2018 рр. під керівництвом доктора педагогічних наук, 

професора Ніколаєвої С. Ю. – «Розроблення стратегій реалізації міжкультурної 

іншомовної освіти в різних типах навчальних закладів». За результатами 

конкурсного відбору проект отримав 71,5 експертних балів. 

Викладачі Університету працюють над 28 кафедральними науково-

дослідними темами. 

Активна робота велася і в науково-методичному плані. Так, у 2016 році  

професорсько-викладацьким складом було опубліковано 10 монографій, 1 

підручник, 30 навчальних посібників, 2 словники, 576 статей (84 – у зарубіжних 

виданнях, 47 – у виданнях, які входять до наукометричних баз), 21 методична 

розробка, 543 тези доповідей на конференціях різного рівня. Кількість 

студентських публікацій – 515, доповідей на науково-практичних конференціях 

і семінарах  – більше 700.  

У 2016 році в Університеті було видано 8 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 ”, журнал “Іноземні мови”, журнал “Германістика в Україні”.  

Результати досліджень професорсько-викладацького складу були 

представлені більше ніж на 500 конференціях міжнародного рівня, з них – 70 

закордонні (у Великобританії, Канаді, Федеративній Республіці Німеччина, 



 9 

Республіці Польща, Угорщині, Італії, Литві, Болгарії, Бельгії, Естонії, 

Російській Федерації та ін.). 

У звітному році кафедрами Університету було ініційовано та проведено 

близько 20 конференцій, участь в яких взяли відомі зарубіжні та українські 

вчені. Так, в рамках фестивалю Днів науки вже 14 років поспіль проводилась 

Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і 

культур». У роботі конференції цього року брали участь представники з різних 

вищих і загальноосвітніх навчальних закладів України, а також представники 

зарубіжних країн (з Королівства Марокко, Швейцарії, Федеративної Республіки 

Німеччини та ін.) становила 1564 особи (з яких 438 – це професійно-

викладацький склад, 190 – докторанти та аспіранти, 936 – студенти та 

магістранти), які представили результати своїх наукових розвідок у 62 секціях. 

За підсумками роботи конференції було опубліковано два збірники тез.  

Позитивними є підсумками роботи у 2016 році 3 спеціалізованих вчених 

рад Університету: у них було захищено 7 докторських і 36 кандидатських 

дисертацій.  

Наукова робота професорсько-викладацького складу містить також 

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

прорецензовано 11 монографій, 16 навчальних посібників і підручників, 56 

докторських і кандидатських дисертацій, надано відгуки на 78 авторефератів 

дисертацій. Професори та доценти кафедр Університету виступали опонентами 

на 44 захистах кандидатських і докторських дисертацій у спеціалізованих радах 

України. 

Визнання наукової діяльності відбувається також через запрошення 

провідних науковців Університету до членства у спеціалізованих вчених радах 

із захисту докторських і кандидатських дисертацій у таких провідних освітніх 

закладах України, як Інститут мовознавства імені О. Потебні, Інститут 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національна 

академія внутрішніх справ, Інститут вищої освіти та освіти дорослих НАПН 

України, Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут психології імені 
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 Г.С. Костюка НАПН України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, 

Академія муніципального управління МОН України, Київський національний 

університет технологій і дизайну, Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеський 

національний університет імені І. І. Мечнікова, Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Харківський 

національний університет ім. Каразіна, Чернігівський національний 

технологічний університет, Інститут сходознавства імені А. Кримського НАН 

України та ін.  

При кафедрі англійської філології і філософії мови 

імені професора О. М. Мороховського діє Науково-навчальний Центр 

когнітивних і семіотичних досліджень, обладнаний сучасною мультимедійною 

технікою. На базі Центру плідно працює Українська асоціація когнітивної 

лінгвістики і поетики, до якої входять висококваліфіковані науковці зі всього 

світу і діяльність якої відображено на сайті Асоціації та у випусках 

Інформаційних бюлетенів. За ініціативи проф. Воробйової О. П. і проф. 

Некряч Т. Є. на факультеті германської філології запрацював Центр 

перекладацьких студій. 

Підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедр 

здійснюється завдяки участі у міжнародних і всеукраїнських грантових 

програмах, зокрема, аспірантки ІІІ року навчання Бобчинець Л. І. і 

Кульбіда Д. П. отримали грант на проведення дослідження в Університеті 

Кадіса (Королівство Іспанія) за програмою академічної мобільності Erasmus + 

(лютий – липень 2016 р.); аспірантка І року навчання Рубан А. М. виграла грант 

в Університеті Гранади (Королівство Іспанія) також за програмою академічної 

мобільності Erasmus + (09.09.2016 р. – 08.03.2017 р.); Тогобицька А. І., 

аспірантка І року навчання, отримала грант Корейської фундації на вивчення 

наукової корейської мови для опрацювання аутентичних наукових досліджень і 

написання статей у корейських наукових журналах в університеті Йонсе, 

м. Сеул, Республіка Корея (05.03.2016 р. по 13.02.2017 р.); Бондаренко О. Ю., 

аспірантка ІІІ року навчання, отримала грант Центральноєвропейського 
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університету, м. Будапешт, Угорщина (05.09.2015 р. – 25. 06. 2017 р.). 

Професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-

комунікаційних технологій Бориско Н. Ф. отримала грант Інституту Гете для 

участі та виступу на Першій міжнародній конференції викладачів, стипендіатів 

і випускників магістратури університету міста Кассель (ФРН), Інститут 

германістики, відділення методики викладання німецької мови як іноземної 

мови (липень 2016 р.), м. Кассель.  

У 2016 році наукове стажування в Королівстві Іспанія завершила 

аспірантка ІІ року навчання Подсєвак К. С., стажування в дослідницькому 

Інституті тюркології університету Мармара (м. Стамбул, Туреччина) – 

докторантка ІІ року навчання Бондар М. В.  

У 2016 році Університет отримав доступ до бази даних Web of Science, 

яка пропонує доступ до бібліографічних даних, наукових статей із престижних 

періодичних видань, книг і матеріалів наукових конференцій із зазначенням 

реальної цитованості цих матеріалів. Таким чином, користувач має можливість 

негайно отримати уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на 

наукову спільноту. У вересні 2016 року на базі університету було проведено 

дводенний сертифікований тренінг з інформаційних ресурсів Томсон Ройтерс 

для наукових досліджень. 8 викладачів університету отримали відповідні 

сертифікати. 

Крім того, підписано договір щодо використання системи антиплагіат в 

нашому Університеті. У 2017 році усі академічні роботи перевірятимуться як за 

внутрішньою базою Університету, аби уникнути внутрішнього плагіату, так і за 

відкритими базами в мережі Інтернет.  

Важливим складником наукової діяльності в Університеті є сприяння 

розвитку науково-дослідної роботи студентів. У звітному періоді 

функціонувало 112 студентських наукових гуртків, в яких обговорювалися 

актуальні проблеми лінгвістики, мовознавства, психології і педагогіки, 

філософії, менеджменту та юриспруденції. 

Одним з показників якості освіти є рейтингова оцінка за показниками 

перемог студентів у конкурсах наукових робіт та олімпіад, особливо 
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всеукраїнського та міжнародного рівня. Університет є традиційно 

організатором II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з таких іноземних 

мов, як іспанська, англійська, італійська, східні мови. У звітному році студенти 

Університету вибороли призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з 

англійської (1, 3 місце), французької (3 місце), китайської (1, 2, 3 місце), 

корейської (1, 2, 3 місце), турецької (1, 2 місце), іспанської (1 місце) мов, разом 

12 переможців I–III рівнів. 

4. Міжнародна діяльність 

У 2016 календарному році міжнародна робота Університету була 

зосереджена на встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні існуючих 

договорів про співпрацю, організації академічної мобільності викладачів і 

студентів, участі у міжнародній програмі Erasmus+ та ТЕМПУС за фінансової 

підтримки ЄС, діяльності Інституту Конфуція КНЛУ, організації міжнародних 

візитів і зустрічей. 

Протягом 2016 року на основі підписаних двосторонніх угод про 

співпрацю новими закордонними ВНЗ-партнерами Університету стали ще 5 

університетів: 

 Університет Мухаммеда V, м. Рабат, Королівство Марокко (березень 

2016 р.); 

 Університет Каді Айяд, Королівство Марокко (травень 2016 р.); 

 Інститут міжнародних відносин при Міністерстві закордонних справ, 

Ісламська Республіка Іран (квітень 2016 р.); 

 Університет Перуджі для іноземців, Італійська Республіка (квітень 

2016 р.); 

 Ханянський університет, Республіка Корея (вересень 2016 р.); 

Таким чином, сьогодні КНЛУ має 88 закордонних ВНЗ-партнерів, із 7 

(сімома) з них розпочато співпрацю в рамках європейського проекту 

академічної мобільності Erasmus + (Університет Гранади та Університет Кадіса, 

Королівство Іспанія; Пікардійський університет ім. Жюля Верна та Університет 

Кан Нормандія, Французька Республіка; Університет імені Лоранда Етвьоша, 

Угорщина; Університет Яна Євагеліста Пуркінє в Усті-над-Лабем, Чеська 
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Республіка; Університет Астон, Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії). 

У 2016 навчальному році 211 студентів КНЛУ взяли участь у програмах 

академічної мобільності у закордонних університетах: 

15 студентів – у міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях і навчальних семінарах за кордоном;  

136 – студентів пройшли мовне стажування / навчання  

(у ВНЗ Китайської Народної Республіки – 60 студентів; Республіки Корея – 18 

студентів; Республіки Польща – 13 студентів; Королівства Іспанія – 11 

студентів; Чеської Республіки – 9 студентів; Французької Республіки – 6 

студентів; Королівства Марокко – 5 студентів; Федеративної Республіки 

Німеччина – 4 студенти; Японії – 3 студенти; Грецької Республіки – 2 студенти; 

по одному студенту – у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 

Ірландії, Португальській Республіці, Канаді, Арабській Республіці Єгипет, 

Угорщині; 

60 студентів різних факультетів КНЛУ взяли участь у міжнародних літніх 

мовних школах у таких закордонних ВНЗ: Університет ім. Лоранда Етвьоша, 

Угорщина (8); Університет м. Гент, Королівство Бельгія (2); Університет м. 

Зейст, Королівство Нідерландів (2); Університет м. Турку (1) та Університет м. 

Оулу  (2), Фінляндська Республіка; Афінський національний університет імені 

Каподистрії, Грецька Республіка (2); за підтримки Японської Фундації (16), 

Тяньцзінський університет іноземних мов (6) та інші ВНЗ КНР (21). 

Порівняно з 2015 календарним роком академічна мобільність студентів 

збільшилася на 33 %. 

Зі свого боку КНЛУ прийняв: 

 13 іноземних студентів – на факультет слов’янської філології та на 

підготовче відділення для іноземних громадян (з них – 4 за двосторонньою 

Угодою між КНЛУ та Сіньцзянським університетом фінансів та економіки, 

КНР; 9 – за направленням Міністерства освіти і науки України із КНР, 

Алжирської Народної Демократичної Республіки та Соціалістичної Республіки 
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В’єтнам) для проходження мовного стажування та навчання за першим 

(бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями. 

Сьогодні на факультеті слов’янської філології навчаються 246 студентів з 

22 країн світу, на підготовчому відділенні для іноземних громадян– 128 

слухачів, що на 26 студентів більше (на 20%), ніж 2015 календарному році. 

Порівняно з 2015 календарним роком академічна мобільність викладачів 

збільшилася на 59 % , а студентів – на 33 %. 

Значних успіхів досяг у своїй діяльності Інститут Конфуція КНЛУ. У 

вересні 2016 року було відзначено третю річницю існування та ефективної 

міжнародної діяльності структурного підрозділу КНЛУ – Інституту Конфуція, 

відкритого за свіпраці із Тяньцзінським університетом іноземних мов і Штаб-

квартирою Інститутів Конфуція / Ханьбань (Голова Правління Інституту 

Конфуція КНЛУ – ректор КНЛУ, проф. Васько Р. В., директор Інституту 

Конфуція від китайської сторони  – доц. Ши Яцзюнь, директор Інституту 

Конфуція від української сторонни – проф. Сєрякова І. І.). Викладання 

китайської мови та організацію проведення культурно-освітніх заходів 

забезпечують 14 викладачів і волонтерів із КНР.  

У 2016 навчальному році слухачами Інституту Конфуція КНЛУ стали 432 

особи, що на 117 осіб (27 %) більше порівняно з 2015 навчальним роком. За 

весь період свого існування Інститут Конфуція КНЛУ підготував більше 1140 

осіб, які відвідували курси китайської мови, курси з підготовки до складання 

іспитів HSK, HSKK, брали участь у роботі творчих гуртків.  

Рішенням Штаб-квартири Інститутів Конфуція / Ханьбань (КНР) 

Директору Інституту Конфуція КНЛУ від китайської сторони доц. Ши Яцзюню 

вручено медаль «Відмінник роботи Інститутів Конфуція 2016 року» за вагомий 

особистий внесок у роботу Інституту Конфуція КНЛУ та сприяння зміцненню 

українсько-китайських гуманітарних відносин. 10 грудня 2016 р. у м. Куньмінь, 

КНР на урочистій церемонії відкриття 11-ої Всесвітньої конференції Інститутів 

Конфуція віце-прем’єр Державної ради КНР пані Лю Яньдун вручила пану Ши 

Яцзюню почесну нагороду. 
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Значним досягненням діяльності Інституту Конфуція КНЛУ та 

факультету сходознавства стала перемога (ІІ місце) студента IV курсу  Павла 

Звенигородського у фіналі Всесвітнього студентського конкурсу для знавців 

китайської мови «Міст китайської мови – 2016», у якому взяли участь  146 

конкурсантів зі 108 країн світу. Павло виборов також титул чемпіона Європи і 

звання «Найкраща харизма конкурсу», продемонструвавши високий рівень 

володіння китайською мовою, знання китайської поезії, історії, культури та 

виняткові ораторські здібності. 

За співпрацею з Гете Інститутом у Києві, Педагогічним інститутом 

Швебіш Ґмюнд (Федеративна Республіка Німеччина), спеціалізованою школою 

з поглибленим вивченням німецької мови № 239 м. Києва та Університетом ім. 

Георга Августа м. Геттинген (Федеративна Республіка Німеччина) 

продовжується реалізація 3-х міжнародних проектів за участі кафедри 

методики викладання іноземних мов (зав. каф. проф. Ніколаєва С. Ю.). 

Продовжується реалізація проекту з розвитку викладання фінської мови в 

Київському національному лінгвістичному університеті на підставі договору 

між Київським національним лінгвістичним університетом і Центром 

Міжнародної Мобільності СІМО  (м. Гельсінки, Фінляндська Республіка) від 24 

лютого 2015 р. Виконавець і відповідальна за реалізацію проекту від КНЛУ – 

викладач кафедри германської і фіно-угорської філології А. А. Шульга  

     Протягом 2016 календарного року керівництвом КНЛУ було здійснено 

2 міжнародні відрядження за фінансової підтримки сторони, що приймає: 

 до Університету Астон, Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії, для участі у зустрічах та обговореннях завдань спільного 

проекту ТЕМПУС (31 січня по 06 лютого 2016 р.);  

 до м. Куньмінь, Китайська Народна Республіка для участі в 11-ій 

Всесвітній конференції Інститутів Конфуція та засіданні правління Інституту 

Конфуція КНЛУ (7–12 грудня 2016 р.). 

Протягом звітного періоду відділом міжнародних зв’язків, факультетами і 

кафедрами в КНЛУ було проведено 68 міжнародних зустрічей, серед яких – 41 

з Надзвичайними і Повноважними послами країн і представниками посольств 
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країн, мови яких викладаються в КНЛУ, 10 – з представниками Міжнародних фондів 

та освітніх організацій і 17 – з лекторами із закордонних ВНЗ-партнерів. 

Якісні та кількісні показники міжнародної роботи у звітному періоді 

помітно покращилися завдяки практичному виконанню двосторонніх угод 

Університету з іноземними ВНЗ-партнерами за програмами міжнародних 

обмінів, активізації міжнародної діяльності факультетів, Інституту Конфуція 

КНЛУ, ініціативі окремих кафедр на виконання програм академічної 

мобільності та участі в заходах факультетського та університетського 

масштабу.  

5. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації (кандидатів, докторів наук) та їх атестація щодо присвоєння 

вчених звань 

Важливим складником діяльності Університету є підвищення 

професійного рівня та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації. У зв’язку із затвердженням нового порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах у 2016 році в Університеті запроваджено нову освітньо-наукову 

програму підготовки докторів філософії. Університет отримав ліцензії за 4 

новими спеціальностями: 035 Філологія, 011 Науки про освіту, 032 Історія та 

археологія, 053 Психологія.  

У 2016 році до аспірантури на навчання за новою програмою вступили 20 

аспірантів (16 на денну форму навчання та 4 – на заочну), а також до 

докторантури Університету вступили 2 особи. На сьогодні в аспірантурі 

навчаються 113 аспірантів і 21 докторант. У 2016 році аспірантуру закінчили 43 

аспіранти та 13 докторантів, з них 9 аспірантів та 2 докторанти успішно 

захистили дисертації у рік закінчення аспірантури /докторантури.  

У 2016 р. науково-педагогічними працівниками захищені 5 докторських і 

14 кандидатських дисертацій. З 2013 року простежується позитивна динаміка 

щодо кількості дисертацій, захищених викладачами, аспірантами, докторантами 

університету: 2013 р. – 10 робіт, 2014 р. – 12 робіт, 2015 – 14 робіт. 2016 рік – 

19.  
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6. Дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 

У Київському національному лінгвістичному університеті навчаються 

студенти таких пільгових категорій: 40 студентів-сиріт і позбавлених 

батьківського піклування, 38 з них навчаються на умовах державного 

замовлення; 59 студентів з числа осіб з особливими освітніми потребами 

(інваліди), 56 з них навчаються за денною формою. Серед співробітників 

Університету – 12 інвалідів, 7 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 отримують 

матеріальну допомогу та згідно з 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, 

першочергово отримують путівки до санаторіїв України. 

7. Високоефективне і 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. 

8. 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. 
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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, вчені 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 2016 році не було. 

9. Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних, науково-

педагогічних працівників і спеціалістів навчального закладу, їхнього 

економічного, правового й професійного навчання, включаючи 

обов’язкове особисте підвищення кваліфікації або перепідготовку 

Враховуючи специфіку КНЛУ як єдиного в Україні спеціалізованого 

вищого навчального закладу, який готує висококваліфікованих фахівців з 

германської, романської та східної філології і перекладу, основною формою 

підвищення кваліфікації та перепідготовки є стажування в провідних 

університетах України та університетах і культурних центрах Європи, Азії, 

Північної Америки. Ректорат насамперед керується тим, що перебування в 

мовному середовищі і спілкування з носіями мови навіть за короткий час 
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приносить значну користь для професійного росту викладача, перекладача. 

Участь у роботі міжнародних конференцій, семінарів, форумів з виступами і 

презентаціями, читання лекцій в університетах-партнерах КНЛУ теж є формою 

перепідготовки і підвищення професійної кваліфікації філологів. Під час таких 

відряджень за кордон викладачі мають можливість вивчити досвід, 

знайомитися з досягненнями зарубіжних колег. 

Протягом 2016 р. КНЛУ направив: 

– 29 науково-педагогічних працівників на мовне та наукове стажування: 

7 – до Королівства Іспанія; по 3 – до Федеративної Республіки Німеччина, 

Французької Республіки, Китайської Народної Республіки; по 2 – до 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Арабської 

Республіки Єгипет, Республіки Польща; по 1 – до Японії, Австрійської 

Республіки, Республіки Корея, Чеської Республіки, Угорщини, Республіки 

Вірменія, Королівства Марокко. Порівняно з 2015 календарним роком показник 

відрядження / направлення на мовне та наукове стажування збільшився на 59 

%. 

– 23 рази науково-педагогічні працівники виїжджали для участі у 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, навчальних 

семінарах, курсах підвищення кваліфікації, координаційних нарадах за 

кордоном. 

З метою підвищення якості іномовної освіти та обміну викладацьким 

досвідом протягом року КНЛУ запросив: 

– 22 іноземних науково-педагогічних працівників на викладання мовних 

дисциплін (14 – для викладання китайської мови; 2 – французької мови; по 

одному для викладання в’єтнамської, чеської, іспанської,  німецької, 

англійської та перської мов). 

Успішно продовжується участь КНЛУ в міжнародному проекті ТЕМПУС 

«Удосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через 

розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій» (керівник 

– д.ф.н., проф. Валігура О. Р.), у якому співпрацюють 6 ВНЗ з різних країн під 

керівництвом Астонського університету, Сполучене Королівство Великої 
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Британії та Північної Ірландії. У рамках здійснення чотирьох етапів цього 

проекту протягом 2016 календарного року відбулося 4 візити виконавців 

проекту від КНЛУ до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії та Республіки Узбекистан з метою участі в тренінгах і методичних 

семінарах.   

Вчене звання професора у 2016 р. присвоєно 1, а вчене звання доцента – 1 

науково-педагогічним працівникам Університету. 

Ректорат і в подальшому дбатиме про залучення до освітнього процесу в 

Університеті провідних науковців з різних країн, до викладання іноземних мов 

– її носіїв. 

10. 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. 

11. Дотримання законодавства, вживання заходів щодо 

вдосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни 

Питання чіткого дотримання Правил внутрішнього розпорядку 

викладачами, співробітниками, студентами перебувають під постійним 

контролем ректора. Питання вдосконалення системи внутрішнього управління, 

зміцнення трудової та виконавчої дисципліни систематично розглядаються на 

засіданнях учених рад факультетів, засіданнях кафедр, на зборах активу 

студентського самоврядування, інших підрозділів університету. 

Ці питання обговорювалося на ректораті 6 разів. 

В Університеті діє система матеріального і морального заохочення, а 

також система дисциплінарного стягнення і покарання відповідно до чинного 

законодавства про працю та Колективного договору. 

За звітний період серйозних порушень не було. 
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12. Уживання заходів щодо створення в кожному структурному 

підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог 

законодавства, а також дотримання прав працівників, гарантованих 

законодавством про працю 

Відповідно до ст. 29 Кодексу законів про працю України працівникам 

Університету визначено робочі місця та забезпечено необхідні для роботи 

умови та засоби. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці 

жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством 

про працю. 

Згідно з наказом по Університету «Про підготовку до навчального року» 

на початок навчального року проводиться перевірка готовності навчальних 

корпусів до навчання, а студентських гуртожитків – до поселення студентів. 

Щорічно всі працівники та студенти проходять флюорографічні 

обстеження. За кошти Університету здійснюється придбання медикаментів, які 

використовуються студентами і співробітниками Університету, а також для 

забезпечення аптечками структурних підрозділів. 

Юристами Університету проводяться консультації працівників, 

викладачів і студентів з питань, які стосуються належних умов праці та 

дотримання їх законних прав та інтересів. Для забезпечення нормальних умов 

харчування працівників і студентів в Університеті діє їдальня та три кафетерії. 

Випадків втрати працездатності, пов’язаної з травмами на виробництві, 

протягом 2016 року 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 

 

Показники ефективності використання державного майна та показники 

майнового стану Київського національного лінгвістичного університету 

наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1          

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. 3229 49489 2347 3403 13927 

- податок з доходів 

фізичних осіб; 
тис.грн. 2904 4499 2104 3063 12570 

- військовий збір; тис.грн. 235 366 167 250 1018 

- інші тис.грн. 90 83 76 90 339 

       

2. Збори (внески) до 

державних цільових 

фондів, у тому числі  

тис.грн. 3469 5304 2459 3630 14862 

– єдиний соціальний 

внесок 
тис.грн. 3469 5304 2459 3630 14862 

ІІ. Показники майнового стану університету у 2016 р. 

1. Необоротні активи тис.грн.     188134 

залишкова вартість тис.грн.     99116 

знос (відсотків)      52% 

2. Оборотні активи тис.грн.     1762 

– запаси тис.грн.     1470 

– малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети 

тис.грн.     270 

– інші  запаси тис.грн.     22 

Дебіторська 

заборгованість 
тис.грн.     532 

у т.ч.  

за товари, роботи, 

послуги ( передплата 

періодичних видань) 

 

    99 

за спеціальними видами 

платежів (заборгованість 

по сплаті за гуртожитки і 

навчання, інші) 

 

    400 

довгострокові пільгові 

кредити, видані на 

навчання студентам 

 

    33 

– грошові кошти та їх 

еквіваленти на рахунках 

у казначействі та банках 

 

    44739 

14. Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та 

організаціями, банками та іншими організаціями 
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Розрахунки з постачальниками, установами і організаціями за надані 

послуги, товарно-матеріальні цінності, енергоносії Університетом проводяться 

своєчасно та повністю.  

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, затвердженого положення про 

стипендіальний фонд і положення про матеріальне заохочення студентів, що не 

допускає неефективного його використання. Нецільового використання коштів 

у 2016 році не було. 

16. Своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, включаючи 

внески до Пенсійного фонду, виконання кошторисів доходів і видатків 

навчального закладу, недопущення заборгованості заробітної плати за 

спожиті енергоносії і комунальні послуги та дотримання споживання їх у 

межах лімітів 

Платежі до бюджету, внески до Державної податкової інспекції у 

Печерському районі 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. 
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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. 

17.  Дотримання встановленого законодавством порядку 

обслуговування і використання бюджетних коштів, укладення договорів 

оренди нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом 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 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 
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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 з доходів і видатків. 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. 

Кошторис складається: 

– по загальному фонду; 

– по спеціальному фонду. 

Видатки в кошторисі передбачають: 

І. Поточні видатки: 

– фонд заробітної плати та нарахування на заробітну плату, відповідно до 

штатного розпису та нарахувань на фонд заробітної плати в соціальні фонди; 

– стипендіальний фонд, відповідно до кількості студентів денної форми 

навчання, що навчаються за рахунок коштів Державного бюджету з 

урахуванням напряму підготовки спеціальностей і соціальних стипендій, 

кількості аспірантів і докторантів з відривом від виробництва; 

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв згідно із затвердженими 

лімітами та тарифами; 

– придбання товарів та послуг згідно із заявками та потребами 

Університету. 

ІІ. Капітальні видатки: 

– придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

згідно із заявками та потребами університету; 

– капітальний ремонт житлового фонду та ремонт інших об’єктів 

університету. 
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