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Освіта, і в першу чергу вища, в усьому цивілізованому світі визнається 

сьогодні основою інтелектуального, культурного, соціального та економічного 

розвитку суспільства та держави. Найбільш пріоритетними сферами у 21-у 

столітті стають наука – як сфера, що продукує нові знання, та освіта – як сфера, 

що олюднює знання та насамперед забезпечує індивідуальний розвиток людини. 

Країна, що забезпечує пріоритетний розвиток цих сфер, зможе претендувати на 

гідне місце у світовому співтоваристві та бути конкурентоспроможною. 

Усвідомлюючи це, Київський національний лінгвістичний університет спрямовує 

свою активність на досягнення високого рівня освітньої діяльності, якості освіти 

майбутніх фахівців, відродження й подальший розвиток національних науково-

освітніх традицій, оновлення змісту, форм організації і методів навчання, 

примноження інтелектуального потенціалу суспільства. 

        Кадрове забезпечення діяльності університету 

В університеті на 01.12.2018 р. працюють  874 особи, з них: 

- науково-педагогічні працівники – 540 осіб, з них: 

- докторів наук, професорів – 63 особи, 

- кандидатів наук, доцентів – 254 особи, 

- адміністративно-керівний персонал – 21 особа, 

- навчально-допоміжний персонал – 142 особи, 

- обслуговуючий персонал – 171 особа. 

1. Організація освітнього процесу з підготовки фахівців акредитованих 

напрямів і спеціальностей на рівні державних стандартів якості освіти 

Організація освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному 

університеті протягом 2018 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. 

За сімдесятилітню історію свого існування Університет розширив 

підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до 11 

спеціальностей і 9 спеціальностей за другим (магістерським) рівнем вищої 
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освіти і відповідно з 36 освітньо-професійних програм за кожним рівнем; 

докторів філософії за третім освітньо-науковим рівнем – до 5 спеціальностей. 

Відповідно до Наказу МОН України від 19.12.2016 р. № 1565 “Про 

узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних 

закладів і переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів і 

спеціальностей” проведено переоформлення сертифікатів про акредитацію 

спеціальностей Київського національного лінгвістичного університету: за 

освітнім рівнем “бакалавр” з 11 спеціальностей, за освітнім рівнем “магістр” – з 

10 спеціальностей. У 2018 р. випуск фахівців відбувається на підставі 

переоформлених сертифікатів. 

Протягом звітного періоду успішно акредитовано напрям підготовки 

Маркетинг, перший (бакалаврський) рівень, освітньо-професійну програму 

Переклад (новогрецька) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та 

ліцензовано спеціальність Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти. Здійснено надзвичайно важливу і складну роботу з акредитації 32 

освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня. Акредитаційні 

справи з позитивними висновками експертів МОН України передано до 

Акредитаційної комісії, засідання якої призначено на 27 грудня 2018 р.  

Сьогодні освітня діяльність у КНЛУ здійснюється на 6 факультетах науково-

педагогічними працівниками 27 кафедр, 18 з яких очолюють доктори наук, 

професори (66,7 %); 20 кафедр є випусковими, 16-ма з них керують доктори наук, 

професори (80%). В Університеті наразі навчаються 5097 студентів, з них: на 

денній формі здобуття освіти – 4769, на заочній – 328 студентів; ступінь вищої 

освіти «бакалавр» здобувають 4392 особи, «магістр» – 705.  

За освітньо-науковими програмами навчаються 80 аспірантів і 14 

докторантів. Крім того, університет забезпечував підготовку 79 слухачів – 

майбутніх абітурієнтів у Центрі навчання іноземних мов і післядипломної освіти. 

Варто зазначити, що з 59 випускників Центру, які успішно пройшли зовнішнє 

незалежне оцінювання, 37 (63%) вступили на навчання до КНЛУ. Станом на 

01.12.2018 року у Центрі навчаються 70 школярів. 
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Освітній процес здійснюють 540 науково-педагогічних працівників: 505 

(93,5 %) працюють на постійній основі. Докторів наук, професорів – 63 особи 

(11,6 %), з них на постійній основі – 58 (10,7%); кандидатів наук, доцентів – 254 

(47,0 %), 237 (43,9 %) з них працюють на постійній основі. Таким чином, на 

жаль, кількість науково-педагогічних працівників з науковим ступенем і вченим 

званням, які працюють в Університеті на штатних засадах, зменшилась у 

поточному році на 5,3 % і становить 54,6%. 

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 у 2018 р. проводилася відповідно до Умов прийому до 

закладів вищої освіти України у 2018 році, затверджених відповідним наказом МОН 

України, а також Правил прийому до КНЛУ у 2018 році, затверджених Вченою 

Радою Університету. 

У 2018 році до Приймальної комісії Університету для здобуття першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти від вступників було подано 10665 заяв, з них 

226 – на заочну форму навчання. Загальна кількість осіб, які подали заяви на 

вступ до Університету (денна і заочна форми), хоча й незначно, але зменшилася 

порівняно з попередніми роками: у 2015 р. – 11466 осіб, у 2016 р. – 14769, у 2017 

р. – 11026 осіб, у 2018 р. – 10665 осіб. 

Найбільшим у 2018 р., уже традиційно для останніх років, був конкурс за 

такими спеціальностями (спеціалізаціями): 035.065 Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша – китайська (за державним замовленням – 394 особи 

на 1 місце державного замовлення), 035.066 Східні мови та літератури (переклад 

включно), перша – корейська (за державним замовленням – 194 особи на 1 місце 

державного замовлення), 035.041 Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська: на факультеті германської філології 116 осіб на 1 

місце державного замовлення, на факультеті перекладачів – 86 осіб на 1 місце 
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державного замовлення.  

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

освіти зараховано 1156 осіб, з них 283 – за державним замовленням і 873 – за 

кошти фізичних та юридичних осіб, що на 84 особи менше, ніж у 

попередньому році. З числа зарахованих на навчання за державним замовленням 

були переведені на навчання за кошти державного бюджету 54 особи, які мають 

спеціальні умови для зарахування (переважно діти учасників АТО). За заочною 

формою навчання зараховано 46 студентів, що на 7 осіб менше, ніж у 

попередньому році.    

У 2018 р. подали документи для участі в конкурсі за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти 511 осіб, зараховано на навчання за 

державним замовленням 145 осіб, за кошти фізичних, юридичних осіб 195 

вступників, разом – 340 осіб, що на 48 осіб менше, ніж у попередньому році. 

Державне замовлення за другим (магістерським) рівнем у 2018 році склало на 58 

місць більше, ніж у попередньому році. Таким чином, за першим і другим 

рівнями вищої освіти за денною формою за кошти фізичних, юридичних осіб у 

2018 році зараховано на навчання на 132 особи менше, ніж у попередньому 

році.  

Традиційно популярними в Університеті серед вступників залишаються 

спеціальності (спеціалізації), освітні програми факультету сходознавства, де ми 

спостерігаємо кількість вступників, зарахованих на навчання, на 51 особу 

більше за першим (бакалаврським) рівнем порівняно з попереднім роком. На 

інших факультетах динаміка набору за першим (бакалаврським) рівнем склала: 

факультет германської філології на 21 особу менше, ніж у попередньому році; 

факультет перекладачів на 49 осіб менше; факультет романської філології – 

фактично без змін; факультет економіки і права на 60 осіб менше. Найбільший 

зріст порівняно з попереднім роком за першим (бакалаврським) рівнем 

спостерігається на освітніх програмах «Корейська мова і література та 

переклад», «Китайська мова і література та переклад».  

Прикметною особливістю цьогорічної вступної кампанії є формування 
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«малокомплектних» груп на першому (бакалаврському) рівні: польська мова – 6 

студентів, чеська мова – 8 студентів, угорська мова – 7 студентів, новогрецька 

мова – 4 студенти, мова гінді – 5 студентів, перська мова – 7 студентів. Не 

набагато краща ситуація спостерігається на окремих освітніх програмах другого 

(магістерського) рівня: мова гінді – 3 особи, китайська мова і література – 4 

особи, перська мова – 4 особи, маркетинговий менеджмент – 3 особи, середня 

освіта (німецька мова) – 2 особи, польська мова – 3 особи, чеська мова – 4 особи, 

світова література і художній переклад – 3 особи, психологічні дослідження і 

консультування – 4 особи, теоретична і прикладна лінгвістика – 4 особи. 

Найбільший набір за другим (магістерським) рівнем – на освітніх програмах 

«Сучасні філологічні студії (англійська мова)» – 30 осіб, «Перекладознавство: 

професійно-орієнтований переклад (англійська мова)» – 55 осіб. 

За першим (бакалаврським) рівнем не було здійснено прийом на навчання 

за небюджетними конкурсними пропозиціями «Військовий переклад (англійська 

мова)», «Азербайджанська мова і література та переклад» через брак вступників.       

Таким чином, ґрунтуючись на наведених статистичних даних, можемо 

констатувати зменшення кількості поданих вступниками заяв і, як наслідок, 

зменшення кількості зарахованих студентів як за першим (бакалаврським), так і 

за другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Причиною негативної динаміки 

є передусім зменшення кількості випускників середньої загальноосвітньої школи 

у 2018 році порівняно з попереднім роком, а також зменшення максимальної 

кількості заяв, які могли подавати вступники, з 9 до 7; така сама ситуація, 

найпевніше, спостерігатиметься і в наступному календарному році.  

Щодо другого (магістерського) рівня, основну роль у зменшенні кількості 

вступників відіграє недостатня профорієнтаційна робота кафедр з випускниками 

бакалаврату. Вважаємо, що кафедри й 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.  
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2.2 Переведення, відрахування та поновлення  

На формування контингенту студентів впливає низка чинників, зокрема, 

відрахування та поновлення. За минулий навчальний рік відраховано 545 

студентів, що становить 9 % від загальної кількості студентів. З них найбільшу 

частку складають студенти, відраховані за академічну неуспішність. У 

відсотковому відношенні найбільше відраховано студентів на факультеті 

перекладачів та германської філології, найменше відрахованих на факультеті 

економіки і права Останнім часом спостерігається певна втрата студентами 

інтересу до навчання. Протягом минулого навчального року частка студентів, 

відрахованих за власним бажанням, становить 223 студенти (40,9% від загальної 

кількості відрахованих). За невиконання навчального плану відраховано 207 

невстигаючих студентів (38,0% від загальної кількості відрахованих), разом 

78,9 %. Така ж тенденція зберігається і в поточному навчальному році. 

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 

навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу, 

затвердженого вченою радою 12.09.2018 року. Серед вагомих компонентів 

навчально-методичного забезпечення в Університеті є НМК дисципліни, 

призначений для забезпечення системного підходу до організації освітнього 

процесу. Колективами кафедр усі складники НМК постійно оновлюються, 

розміщуються на веб-сторінках кафедр, окремих викладачів, освітній платформі 

MOODLE тощо.  

У 2018 році в Університеті випусковими кафедрами здійснено розробку і 

затверджено вченою радою 33 освітньо-професійні програми ступеня вищої 

освіти «магістр». Розпочато роботу з підготовки освітньо-професійних програм 

для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр». 

Щороку відповідно до наказу Ректора переглядаються, оновлюються та 



 8 

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 Університеті 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 вирішення задач щодо 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. Очолює Центр 

інформаційно-комунікаційних технологій проф. Коваль Т. І. 

У 2018 р. працівниками Центру інформаційно-комунікаційних технологій 

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 веб-сайті 

Університету. Зокрема, проведено низку консультацій 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 
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пакетами з навчальних дисциплін в інтерактивному режимі на кафедрі методики 

викладання іноземних мов й ІКТ професором Коваль Тамарою Іванівною, 

доцентом Майєр Наталею Василівною, доцентом Бесклінською Оленою 

Петрівною, на кафедрі англійської мови і перекладу факультету сходознавства 

ст. викладачем Рубчак Ольгою Борисівною, на кафедрі німецької філології та 

перекладу і прикладної лінгвістики доцентом Середою Оксаною Михайлівною; 

на кафедрі німецької філології доцентом Свиридюк Вірою Петрівною, на 

кафедрі фонетики і практики англійської мови – старшим викладачем Кучеріною 

Оленою Володимирівною, на кафедрі германських і романських мов – 

викладачем Шастовою Іриною Вікторівною та іншими. 

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; 

веб-сайтів 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 Університет у Google Scholar та профілі 

професорсько-викладацького складу Університету, посилання на які  розміщено 

на Веб-сайті Університету. Індекс Хірша Університету загалом становить 44, а з 

2012 року – 33 одиниці. 

В Університеті у звітному році активно впроваджувалися в освітній 

процес мультимедійні технології. У 2018 році було оновлено технічне 

мультимедійне забезпечення аудиторії 217 (1 корпус), а саме новий потужний 

проектор Epson та новий ноутбук на базі Windows 10. 

Здійснено певну роботу щодо розширення і розвитку 

загальноуніверситетської комп’ютерної мережі, яка спроектована відповідно  до 
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міжнародних та європейських стандартів, що дозволяє в процесі її експлуатації 

збільшити надійність і покращити роботу локальної мережі Університету. 

Протягом 2018 року проведено тендери на придбання проекційної техніки, 

комп’ютерів (22 шт.), принтерів і багатофункціональних пристроїв (21 шт.), 

програмного лінгафонного забезпечення, картриджів і тонерів для принтерів. 

4. Оцінювання якості підготовки фахівців  

4.1 Протягом звітного періоду в Університеті традиційно проводився 

контроль та оцінювання навчальних досягнень 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 іспитах і захисті кваліфікаційних робіт. Щосеместру на 

засіданнях ректорату. вчених рад факультетів аналізуються результати 

екзаменаційних сесій, контрольних замірів знань студентів.  

На жаль, традиційно низьку якість освіти показали студенти Університету 

на літній заліково-екзаменаційній сесії – 27% (минулої літньої заліково-

екзаменаційній сесії якість освіти становила 32 %), 33 студенти не з’явилися на 

усі або окремі іспити без поважної причини, на денній формі навчання значно 

зросла порівняно з минулим роком кількість студентів першого (бакалаврського) 

і другого (магістерського) рівнів, які мають академічну заборгованість, і 

становить 334. Найбільше таких на факультеті германської філології – 12,4 %. 

Переважно це заборгованості з першої та другої іноземних мов. Ці дані 

корелюють з даними про кількість пропущених занять студентами: наприклад, 

тільки в 2-у семестрі 2017 – 2018 н. р. близько 1100 студентів Університету 

пропустили більше 100 годин занять без поважної причини. Сумну першість 

посідають факультети перекладачів і сходознавства – 326 і 302 студенти 

відповідно мають більше 100 годин пропусків аудиторних занять. 

З одного боку, такі результати є свідченням вимогливості і принциповості 

викладачів університету, з іншого, – вимагають кропіткої роботи з підвищення 
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пізнавальної і професійної мотивації навчальної діяльності студентів і, 

безперечно, покращення якості викладацької роботи, мають стати предметом 

ретельного вивчення кафедрами та вченими радами факультетів Університету.  

Важливим елементом у системі контролю якості підготовки фахівців є 

вхідні контрольні заміри знань студентів з української мови та першої іноземної 

мови, які проводяться в Університеті традиційно у вересні. Цього року у 

тестуванні рівня знань з української мови взяли участь 1024 студенти. 

Абсолютна успішність становить 42,2%, якість знань – 12,5%. Відмінний 

результат продемонстрували тільки 6 студентів-першокурсників, 4 з них 

навчаються на факультеті перекладачів. Вхідне тестування з англійської мови на 

факультеті германської філології, складене відповідно до вимог рівня В1, 

пройшли 245 студентів. За результатами тестування абсолютна успішність 

становить 42%, якість – тільки 9,4%. На факультеті перекладачів у тестуванні з 

англійської мови взяли участь 109 студентів, абсолютна успішність становить 

72,5%, якість знань продемонстрували 22,1 % першокурсників. Майже такими 

самими є результати тестування з французької та іспанської мов на факультетах 

романської філології та факультеті перекладачів. 

4.2 Робота екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти 

В Університеті упродовж 2018 р. працювали 26 екзаменаційних комісій зі 

встановлення відповідності рівня освітньої підготовки фахівців до вимог 

освітніх програм і присвоєння їм кваліфікації за освітніми ступенями “бакалавр” 

і “магістр”. Головами ЕК з освітньо-професійних програм ступеня «магістр» 

були призначені виключно доктори наук, професори, ступеня «бакалавр» – 

докторів наук, професорів призначено 88 %. Серед випускників магістратури 

абсолютна успішність становить 99,7%, серед випускників бакалаврату – 100%. 

Звіти голів екзаменаційних комісій були заслухані на засіданнях вчених рад 

факультетів. У 2018 р. випущено 1562 фахівця, серед них: 1145 бакалаврів, 24 

(2,1%) з них мають диплом з відзнакою і 417 магістрів, 59 (14,1%) з них 

отримали диплом з відзнакою.  

Якісні результати навчання загалом продемонстрували 273 (65,6%) 
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випускники магістратури, 560 (58,2%) випускників бакалаврату денної форми 

навчання, що відповідає вимогам директивних документів МОН України, і тільки 

70 (38,5%) випускників бакалаврату заочної форми навчання. 

5. Науково-дослідна діяльність 

Сам статус університету неодмінно передбачає поєднання викладання і 

дослідження, при цьому акцент має робитися саме на дослідженнях, бо 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 університету. З іншого боку, викладання в 

університеті має сприяти науковим дослідженням, а їх результати безпосередньо 

мають відбиватися на навчальному процесі.  

У 2018 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. 

Науковцями університету на конкурсне замовлення Міністерства освіти і 

науки України було виконано роботу і підготовлено звіт про результати 

прикладної науково-дослідної теми «Розроблення стратегій реалізації 

міжкультурної іншомовної освіти в різних типах навчальних закладів» (2017-

2018 рр.) під керівництвом доктора педагогічних наук, професора 

Ніколаєвої С. Ю. Повний обсяг фінансування роботи складає 733,172 тис. грн. (зокрема 

за 2018 рік – 371,615 тис. грн.).  

Об’єктом дослідження був процес реалізації міжкультурної іншомовної 

освіти. Предметом – освітні та комунікативні стратегії реалізації міжкультурної 

іншомовної освіти у закладах середньої освіти і закладах вищої освіти. Мета 

дослідження полягала в узагальненні світового досвіду реалізації міжкультурної 

іншомовної освіти у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах різних типів і 

розробці конкретних стратегій її впровадження з урахуванням нових освітніх 

державних стандартів і нових навчальних програм з іноземних мов. 
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У теоретичному плані результатом виконання теми було дослідження та 

опис стратегії реалізації міжкультурної іншомовної освіти у різних типах 

закладів освіти (у початковій, основній, старшій профільній школах, у мовних 

закладах вищої освіти, у немовних закладах вищої освіти); визначення 

особливостей реалізації міжкультурної освіти через формування конкретних 

іншомовних комунікативних компетентностей: 1) мовних (лексичної, 

граматичної, фонетичної), 2) мовленнєвих (в аудіюванні, у говорінні, у читанні, у 

письмі, у перекладі), 3) лінгвосоціокультурної, 4) навчально-стратегічної; 

експериментальна перевірка ефективності розроблених стратегій реалізації 

міжкультурної іншомовної освіти; розробка та публікація робочих програм з 

методики формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності. 

У результаті дослідження було опубліковано 1 монографію за кордоном, 3 

вітчизняні монографії, 6 посібників, 13 статей у зарубіжних виданнях (з них 5 

увійшли до наукометричної бази Web of Science), 10 статей у фахових 

вітчизняних виданнях, 11 тез виступів на зарубіжних конференціях, 10 тез 

доповідей на міжнародних і вітчизняних конференціях, 2 навчальні програми. 

Підготовлено до захисту 1 докторську дисертацію виконавця теми та 1 – за 

консультуванням виконавця теми; 1 кандидатську дисертацію виконавця теми та 

5 – під керівництвом виконавців теми; 10 магістерських робіт під керівництвом 

виконавців теми. 

Викладачі Університету працюють над 27 кафедральними науково-дослідними 

темами. З метою ефективнішого поширення результатів наукових досягнень усі 

теми зареєстровані в УкрІНТЕІ. Термін виконання тем від 4 до 5 років, залежно від 

поставлених цілей. 

Активна робота велася і в науково-методичному плані. Так, у 2018 році  

професорсько-викладацьким складом було опубліковано 25 монографій (з них 10 – 

за кордоном), 5 підручників, 26 навчальних посібників, 3 словники, 553 статті (92 у 

зарубіжних виданнях, 13 – у виданнях, які входять до наукометричних баз Web of 

Science та Scopus) (Див. Таблиці 1, 2, 3), 16 методичних розробок, 483 тез 
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доповідей на конференціях різного рівня. Кількість студентських публікацій 

становить 578, кількість доповідей на науково-практичних конференціях і 

семінарах – 734.  

У 2018 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.  

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

психологія” входять до бази даних Індекс Копернікус.  

У 2018 році для входження до цієї бази також подали свої заявки наукові 

вісники “Сучасні літературознавчі студії”, “Проблеми семантики слова, речення та 

тексту” та журнал «Іноземні мови».  

Результати досліджень професорсько-викладацького складу були представлені 

більше ніж на 519 конференціях міжнародного рівня, з них – 73 за кордоном (у 

Великобританії, Канаді, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Польща, 

Угорщині, Литві, Швейцарії, Словенії, США, Румунії та Французькій Республіці та 

ін.). 
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Таблиця 1 

Монографії, надруковані в 2018 році науково-педагогічними працівниками КНЛУ 

 

№ Кафедра  ПІБ автора, назва роботи, 

обсяг (др. арк.) 

Де опублікована 

Факультет германської філології 

1. Кафедра 

англійської філології і 

філософії мови імені 

професора О. М. 

Мороховського 

1. Жихарєва О.О. Екопоетика англомовного біблійного дискурсу: концепти, 

образи, на рації. 22,92 др.арк. 

 

2. Ізотова Н.П. Ігрова стилістика романів Дж.М. Кутзее: лінгвопоетологічні 

студії. 26,17 др.арк 

Вид. центр КНЛУ 

ТОВ «Ліра-К» 

Вид. центр КНЛУ 

ТОВ «Ліра-К» 

2. Кафедра психології 

і педагогіки 

1. Бондаренко О.Ф. та інш. Особистість та її історія. Колективна монографія. 

12,95 др.арк. 

Вид-во 

 НДУ ім. М. Гоголя 

М. Ніжин 

3. Кафедра 

германських і 

романських мов 

1. Слабко В.М., Стрельник О.О. Неперервна освіта в соціокультурних вимірах. 

Колективна монографія.  16,43 др.арк. 

Вид. дім «Гельветика» 

4. Кафедра 

германської і фіно-

угорської філології імені 

професора                       

Г. Г. Почепцова 

1. Анохіна  Т.О. Корпусний лакунікон англомовної та україномовної картин світу 

 

Вид-во СумДУ 

Факультет романської філології 

5. Кафедра теорії та 

історії світової 

літератури імені 

професора В. І. Фесенко 

1. Штейнбук Ф.М. Тілесний міметизм у текстових стратегіях посмодерністської 

літератури. 18,32 др. арк. 

 

2. Павленко Ю.Ю. Чорнильна історія: Письмо про Себе фікційного суб'єкта: (на 

матеріалі французького роману XVIII ст. - початку ХХІ ст.).  33,80 др.арк. 

BeauBassin : LAP Lambert 

Academic Publishing 

Вид. центр КНЛУ 

ФОП Кундельська В.О 

м. Львів 

Факультет перекладачів 

6. Кафедра 

англійської філології і 

1. Ігіна З.О. Топіка англомовного готичного наративу. 21,9 др.арк. Видавництво Лисенко 

м. Ніжин 
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перекладу 

Факультет сходознавства 

7. Кафедра східної 

філології 

1. Рибалкін С.В. Арабська поезія Магрибу ХХ-ХХІ ст. 12,54 др.арк. Вид. центр КНЛУ 

ТОВ «Ліра-К» 

 

Факультет слов’янської філології 

Факультет економіки і права 

8. Кафедра права 1. Бугера О.І. та інш. Сучасні тенденції в кримінології: використання мережі 

Інтернет для запобігання злочинності. Колективна монографія. 24,17 др.арк. 

 

 

2. Шатіло В.А. Теоретичні проблеми конституційного механізму державної 

влади. 18, 92 др. арк.  

Вид-во 

«Baltija Publishing»,  

Рига, Латвія 

 

Вид-во 

«Юридична думка» 

9. Кафедра історії 

України 

1. Терещенко Ю.І. та інш. AVE. До 100-ліття гетьманату Павла Скоропадського. 

Колективна монографія. 47,23 др. арк. 

Вид-во ТОВ 

«Україна прес-група» 
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                                                                                                                                                                                                                               Таблиця 2 

Посібники, підручники, надруковані в 2018 році науково-педагогічними працівниками КНЛУ  

 

№ Кафедра  ПІБ автора, назва роботи, обсяг (др. арк)  Де опублікована 

Факультет германської філології 

1.  Кафедра фонетики і практики 

англійської мови 

1. Іванчук В.В.  та інш. ENGLISH FOR THIRD-YEAR STUDENTS. PART 

1. Підручник з англійської мови рівня С1-С2 для студентів третього курсу. 

42,29 др.арк. 

2. Іванчук В.В. та інш. ENGLISH FOR THIRD-YEAR STUDENTS. PART 

2. Підручник з англійської мови рівня С1-С2 для студентів третього курсу. 

55,76 др.арк. 

3. Матвієнко О.В., Янішевська З В. English for Psychologists. English 

Textbook for Psychology Students. Посібник з англійської мови для студентів 

спеціальності "Психологія" 12, 48 др.арк. 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 

 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 

 

 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 

2.  Кафедра германської і фіно-

угорської філології філології імені 

професора Г. Г. Почепцова 

1. Стеріополо О.І. Фонетика і фонологія німецької мови. Теоретичний 

курс. Підручник. 22,93 др.арк. 

 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 

3.  Кафедра англійської філології 

і філософії мови імені професора  

О. М. Мороховського 

 1. Некряч Т.Є.  Make your way to public speaking: a textbook on rhetoric for 

translation students (and anyone learning to be persuasive).  26.02 др.арк. 

 

2.Тихомирова О.М. Англійська від BBC (на матеріалі радіопрограми 

«Cabin Pressure»). Навчально-методичний посібник. 12,01 др.арк. 

VPC Kyiv 

University 

 

 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 

4.  Кафедра німецької філології 

 

  

5.  Кафедра германських і 

романських мов 
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6.  Кафедра психології і 

педагогіки 

1. Соловей М.І., Кудіна В.В. та інш. Педагогіка: Загальні основи, 

Дидактика, Теорія і практика виховання, Школознавство. Посібник  9,43 

др.арк. 

Вид. центр 

КНЛУ, 

Факультет романської філології 

7.  Кафедра іспанської та 

французької філології  

  

8.  Кафедра романських мов 1. Самойлова О.П., Комірна Є.В. Практична граматика французької мови. 

Видання  3-тє. Посібник. 32,8 др.арк. 

 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К 

9.  Кафедра теорії та історії 

світової літератури імені 

професора В. І. Фесенко 

  

10.  Кафедра методики 

викладання іноземних мов й 

інформаційно-комунікаційних 

технологій 

1. Бігич О.Б. Посібник для самостійної роботи студентів магістратури з 

вибіркових дисциплін «Сучасні технології навчання іноземних мов і культур» й 

«Інноваційні підходи до навчання іноземних мов і культур». Посібник. 8,35 

др.арк. 

2. Майєр Н.В., Устименко О.М. Практикум з методики використання 

сучасних засобів, методів і технологій навчання іноземних мов і культур. 

Посібник.   15.95 др.арк. 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 

 

 

 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 

Факультет перекладачів 

11.  Кафедра романської і 

новогрецької філології та 

перекладу 

1.Кастро Родрігес Артуро Хав’єр.  «Хочу розмовляти іспанською-2». 

Підручник. 14,25 др.арк. 

 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 

12.  Кафедра німецької філології 

та перекладу і прикладної 

лінгвістики 
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13.  Кафедра англійської мови 

факультету перекладачів 

 + 

14.  Кафедра англійської філології 

і перекладу 

1. Ніконова В. Г. та інш. Професійно-орієнтований переклад у 

когнітивно-дискурсивному ракурсі. Посібник  26,72 др.арк. 

2. Курбаль-Грановська О.О. та інш. Developing Translation Competence. 

Посібник. 8,96 др. арк. 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 

 

Вид. центр 

КНЛУ 

15.  Кафедра туризму і фізичного 

виховання 

1.Попов М.Д., Сорокіна Т.Р. Самовдосконалення фізичної підготовленості 

студентів гуманітарних університетів. Посібник.  16,84 др.арк. 

ФОП  

Пшонківський 

О.В. 

Факультет сходознавства 

16.  Кафедра тюркської філології 1. Сорокін С.В. Практична граматика турецької мови. Ч.1. Посібник. 

18,93 др. арк. 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 

17.  Кафедра японської філології   

18.  Кафедра східної філології 1. Валігура О.Р.,  Давиденко Л. М. 200 English Topics for Discussion. 

Посібник  26,51 др. арк. 

2. Англійська мова. Комплексна підготовка до ЗНО. Видання 4-те, 

доповнене. Посібник.  46,51 др. арк. 

Підручники і 

посібники 

Тернопіль 

 

Підручники і 

посібники 

Тернопіль 

 Кафедра китайської філології   

19.  Кафедра корейської філології   
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20.  Кафедра англійської мови і 

перекладу факультету 

сходознавства 

1. Мудринич С.Ю. Study for an exam Together. Посібник.8, 51 др. арк.  

2. О.Г. Бураго, Т.М. Данькевич та інш. Essential vocabulary for fourth-year 

students of the Oriental. 12 97 др. арк. 

3. О.Г. Бураго. Reading and discussing “1984” by G.Orwell. Part 2. 8,94 др.арк. 

Вид. дім Д. 

Бураго 

Вид. дім Д. 

Бурого 

 

Вид. дім Д. 

Бураго 

                                                                                          Факультет слов’янської філології 

21.  Кафедра російської мови і 

літератури 

1. Доброштан Т.В.  Изучение падежных форм русского языка. Посібник. 

8,72 др.арк. 

2. Кендюшенко А.Г., Тищенко І.Ю. Практический курс устной и 

письменной русской речи. Ч.1. Посібник. 14,27 др.арк. 

3. Мунтян О.О., Надточій О.Д. Практический курс устной и письменной 

русской речи: Посібник.11.74. др. арк. 

 

ЦП «Компринт» 

 

ЦП «Компринт» 

 

 

ЦП «Компринт 

22.  Кафедра української 

філології та славістики 

1. Пашкова Н.І. Латинська мова. Практикум. 6,82 др. арк. Вид-во КУТЕП 

23.  Кафедра іноземних мов  + 

Факультет економіки і права 

24.  Кафедра менеджменту і 

маркетингу 

1. Рябчик А.В. та інш. Міжнародний маркетинг. Підручник. 28,25 др.арк. 

 

2. Рябчик А.В. та інш. Маркетинг міжнародного туризму. Посібник. 22,15 

др. арк. 

 

Вид. дім 

«Гельветика» 

 

Вид. дім 

«Гельветика» 

25.  Кафедра права   

26.  Кафедра історії України 1. Лебедєва І.М. Країнознавство Великої Британії. Посібник. 12,23 др. 

арк. 

Вид. центр 

КНЛУ,  

Тов «Ліра-К» 
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Таблиця 3 

Статті викладачів Київського національного лінгвістичного 

університету  у наукометричній базі Web of Science у 2018 році. 
 

№ ПІБ  Вихідні дані статті 

1. Stashko Halyna Phonetic And Syntactic Stylistic Means 

In Media Space: Manipulation Or Emotional 

Commonplace? – COMMUNICATION 

TODAY, 2018. – Volum 9, Issue 2. – P. 132 – 

142 

2. Borys Dmytro Clipping In English Slang Neologisms. 

– Lege Artis-Language Yesterday Today 

Tomorrow, 2018. – Volume 3, Issue 1. – P. 1 

– 45. 

3. Gnezdilova Yaroslava Metapragmatics Of Academic Written 

Discourse. – Lege Artis-Language Yesterday 

Today Tomorrow, 2018. – Volume 3, Issue 1. 

– P. 46 – 79. 

4. Ihina Zoia Intermediality And Polymorphism Of 

Narratives In The Gothic Tradition. – Lege 

Artis-Language Yesterday Today Tomorrow, 

2018. – Volume 3, Issue 1. – P. 80 – 123. 

5. Kravchenko Nataliia 

Pasternak Tetiana 

Claim For Identity Or Personality Face: 

The Oscar Winners' Dilemma. – Lege Artis-

Language Yesterday Today Tomorrow, 2018. 

– Volume 3, Issue 1. – P. 142 – 178. 

6. Marina Olena Cognitive And Semiotic Dimensions Of 

Paradoxicality In Contemporary American 

Poetic Discourse. – Lege Artis-Language 

Yesterday Today Tomorrow, 2018. – Volume 

3, Issue 1. – P. 179 – 222. 

7. Pinich Iryna Religious Ideologemes In Transition: A 

Residue Of Theological Virtues In The 

Emotionalist Ethics Of Victorian Novels. – 

Lege Artis-Language Yesterday Today 

Tomorrow, 2018. – Volume 3, Issue 1. – P. 

274 – 313. 

8. Savchuk Ruslana The Main Text-Forming Strategies In 

Robbe-Grillet's Novel "dans Le Labyrinthe": 

Narrative And Semiotic Implications. – Lege 

Artis-Language Yesterday Today Tomorrow, 

2018. – Volume 3, Issue 1. – P. 314 – 362. 
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9. Tykhomyrova Olena Metafiction In Contemporary English –

Language Prose: Narrative And Stylistic 

Aspects.– Lege Artis-Language Yesterday 

Today Tomorrow, 2018. – Volume 3, Issue 1. 

– P. 363 – 416. 

10

. 

Volkova Svitlana Iconicity Of Syntax And Narrative In 

Amerindian Prosaic Texts.– Lege Artis-

Language Yesterday Today Tomorrow, 2018. 

– Volume 3, Issue 1. – P. 448 – 479. 

11

. 

Bihych Oksana 

Okopna Yana 

E-Learning In Professionally Oriented 

German Communicative Competence 

Formation Of Students Majoring In Tourism 

Management. – Advanced Education, 2018. – 

Issue 9. – P. 126 – 131. 

12

. 

Naumova Yuliya The Structure of Process of Students' 

Learning the Visual-Semantic Representation 

of a Hieroglyphs. – Psycholinguistics, 2018. 

– Volume 23, Issue 1. – P. 258 – 273. 

13

. 

Maiier Nataliia V. 

Koval Tamara I. 

Structure And Content Of Information 

And Communication Educational 

Environment Professional Preparation Of 

Future Foreign Languages Teachers. –

Information Technologies and Learning 

Tools, 2018. – Volume 63, Issue 1. – P. 162 – 

176. 
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У звітному році кафедрами Університету було ініційовано та проведено 

близько 25 конференцій і круглих столів, серед яких варто відзначити 15 

традиційну щорічну Міжнародну наукову конференцію на пошану професора 

В. І. Фесенко, щорічну міжнародну конференцію «Управлінські науки в сучасному 

світі», круглий стіл «Гетьманат Павла Скоропадського і суспільно-політичні 

альтернативи 1918 року».  

У рамках фестивалю Днів науки вже 15 років поспіль проводилась 

Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та 

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

вищих і загальноосвітніх навчальних закладів України, а також представники 

зарубіжних країн (із Французької Республіки, Азербайджанської Республіки, 

Китайської Народної Республіки, Туреччини, Федеративної Республіки Німеччина 

та ін.). Загальна кількість учасників конференції становила 1402 особи, які 

представляли результати своїх наукових розвідок у 64 секціях. За підсумками 

роботи конференції було опубліковано два 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 2018 році Університет продовжував працювати за 

новими освітньо-науковими програмами підготовки докторів філософії. У 2018 

році до аспірантури на навчання вступили 18 аспірантів (11 – на денну форму 

навчання та 7 – на заочну), а до докторантури – 9 осіб. На кінець року в 

аспірантурі навчаються 80 аспірантів і 14 докторантів. У 2018 році аспірантуру 

закінчили 31 аспірант і 14 докторантів. 

За підсумками роботи у 2018 році у спеціалізованих учених радах 

Університету було захищено 5 докторських і 23 кандидатські дисертації. У 

спеціалізованій вченій раді Д 26.054.01 (педагогічні науки): зі спеціальності 

13.00.02 – методика навчання іноземних мов (германські мови) було захищено 3 

докторські та 6 кандидатських дисертацій. У спеціалізованій вченій раді 

Д 26.054.02 (філологічні науки): 6 кандидатських дисертацій зі спеціальності 

10.02.05 – романські мови, 1 – зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і 
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типологічне мовознавство. У спеціалізованій вченій раді Д 26.054.04 – 

(філологічні науки): зі спеціальності 10.02.04 – германські мови було захищено 

1 докторську та 9 кандидатських дисертацій. У спеціалізованій вченій раді 

Д 26.054.05 (філологічні науки) – 1 докторську дисертацію зі спеціальності 

10.02.16 – перекладознавство. У спеціалізованій вченій раді К 26.054.06 

(філологічні науки) – 1 кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.04 – 

література зарубіжних країн. 

Наукова робота професорсько-викладацького складу включала в себе також 

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

прорецензовано 25 монографій, 48 навчальних посібників і підручників, 35 

докторських і кандидатських дисертацій, надано відгуки на 63 автореферати 

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 22 захистах кандидатських і докторських 

дисертацій по всій Україні, зокрема, у таких провідних освітніх і наукових 

закладах, 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  Г.С. Костюка 

НАПН України, Інститут Філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ, Інститут фізіології 

ім. О. Богомольця, Академія муніципального управління МОН України, 

Київський національний університет технологій та 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 імені В. Н. Каразіна, 

Чернігівський національний технологічний університет.  
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Для забезпечення ефективної науково-дослідної роботи в університеті 

плідно працюють наукові центри, лабораторії та студії. При кафедрі англійської 

філології та філософії мови ім. 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 і 

діяльність якої відображено на сайті Асоціації та у випусках Інформаційних 

бюлетенів. Основними здобутком Науково-навчального Центру когнітивних і 

семіотичних досліджень у поточному році були організація та проведення двох 

лекцій циклу М. В. М. «На трибуні – вчені» спільно з Центром перекладацьких 

студій за участі д. фіз.-мат. н., проф. заступника міністра освіти і науки України 

М. В. Стріхи («Український оперний переклад: невідома сторінка українського 

перекладознавства») та члена Наукового комітету Національної ради України з 

питань розвитку науки і технологій чл.-кор. НАНУ, д. фіз.-мат. н., проф. 

Головача Ю.В. («Фізика і гуманітарні науки: Про деякі міждисциплінарні 

застосування статистичної фізики»), які викликали надзвичайний інтерес 

аудиторії. Також на факультеті германської філології проводить активну 

просвітницьку і навчальну роботу Центр перекладацьких студій. 

Підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу 

Університету здійснюється також шляхом участі у міжнародних і 

всеукраїнських грантових програмах. Так, за програмою академічної 

мобільності Erasmus + викладачі та аспіранти Університету пройшли 

стажування в університетах Королівства Іспанії, Федеративної Республіки 

Німеччина, Об’єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 

Чеської Республіки та Республіки Польща, викладачі факультету сходознавства 

підвищили свою кваліфікацію в університетах Японії, Китайської Народної 

Республіки та Арабської Республіки Єгипет. 

Викладачі Університету є членами численних міжнародних організацій, а 

саме: Асоціація поетики і лінгвістики (PALA), Асоціація художньої семантики 

(IALS), Міжнародна асоціація дослідження і застосування метафори (RaAM), 
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Міжнародне семіотичне товариство Америки, Міжнародна асоціація 

англійських фонетистів, Європейська асоціація американських студій, Асоціація 

випускників Програми Фулбрайта “Українське Фулбрайтівське коло”, Асоціація 

викладачів чеської мови як іноземної, Всеукраїнська спілка вчителів-полоністів 

України, Міжнародна Університетська Агенція Франкофонії, Спілка германістів 

вищої школи України, Міжнародна асоціація перекладачів, Міжнародна 

асоціація викладачів німецької мови, Всеукраїнська асоціація з мовного 

тестування та оцінювання.  

У 2018 році Університет отримав безкоштовний доступ до баз даних Web 

of Science та Scopus, які пропонують 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 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 

54 студентські наукові гуртки, 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 англійська, іспанська, італійська та східні 

мови. У звітному році студенти Університету вибороли призові місця на 

Всеукраїнських олімпіадах: з англійської (3 місце), іспанської (1 місце), 

китайської мови (1, 2 місця); корейської мови (2, 3 місця); німецької мови (1 

місце), турецької мови (3 місце) – разом 8 переможців І – ІІІ рівнів. Студентка 

факультету германської філології Юлія Голомедова отримала диплом І ступеня 

у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з романо-германських 

мов і літератур (керівник – проф. Мейзерська Т. С.), студентки факультету 
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сходознавства Олександра Доріченко (керівник – ст. викл. Куницька І. В.) і 

Єлизавета Макушина (керівник – ст. викл. Тімкова Т. М.) отримали дипломи ІІ і 

ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі східних 

мов. Студентки-полоністки Ірина Голоботовська (керівник – ст. викл. Каустов А. 

В.) і Ольга Будзак (керівник – доц. Довжок Т. В.) посіли другі місця на Першому 

Всеукраїнському лексично-граматичному конкурсі з польської мови для 

студентів українських вишів та на XIII Всеукраїнському конкурсі з орфографії 

польської мови для студентів українських вишів. 

6. Міжнародна діяльність 

У 2018 році міжнародну роботу Університету було зосереджено на 

встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні існуючих договорів про 

співпрацю, організації академічної мобільності викладачів, аспірантів і 

студентів, організації міжнародних візитів і зустрічей, участі в міжнародних 

програмах Erasmus+ за фінансової підтримки ЄС, діяльності Інституту 

Конфуція КНЛУ за фінансової підтримки Штаб-Квартири Інститутів Конфуція / 

Ханьбань (КНР). 

У 2018 році 13 закордонних закладів вищої освіти стали новими 

партнерами Університету на основі підписаних двосторонніх угод про 

співпрацю, з яких 5 – з Республіки Корея; 2 – з Португальської Республіки; по 1 

зі Сполучених Штатів Америки; Азербайджанської Республіки; Турецької 

Республіки:  

• Азербайджанський Університет мов, Азербайджанська Республіка 

(29.01.2018); 

• Стамбульський Університет цивілізацій, Турецька Республіка 

(31.01.2018 р.); 

• Університет Міннесоти Крукстон, Сполучені Штати Америки 

(06.02.2018); 

• Університет Порту, Португальська Республіка (08.02.2018 р.); 

• Інститу Камоенш зі співробітництва і мови, Португальська Республіка 

(02.05.2018 р.); 
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• Університет Со Вон, Республіка Корея (27.06.2018 р.); 

• Університет Кунсан, Республіка Корея (02.11.2018 р); 

• Університет Восук, Республіка Корея (02.11.2018 р); 

• Університет Чонджу, Республіка Корея (02.11.2018 р); 

• Університет Чонбук, Республіка Корея (02.11.2018 р); 

• Університет, Oran I Ahmed Ben Bella, Алжирська Народна 

Демократична Республіка (07.12.2018 р.); 

• Університет,  Oran II Ahmed Ben Bella, Алжирська Народна 

Демократична Республіка (07.12.2018 р.); 

• Університет, Ахмед Драя з Адрара, Алжирська Народна Демократична 

Республіка (07.12.2018 р.). 

Було підписано 2 Додатки до існуючих Угод про співпрацю з метою 

практичної реалізації програм академічних обмінів з туризму та мовних 

дисциплін (арабська мова), а саме:  

• Поморська академія в Слупську, Республіка Польща (24.01.2018 р.); 

• Університет ім. Мухаммада V, Королівство Марокко (27.04.2018 р.). 

Участь КНЛУ в програмі Erasmus + КА 1 за грантової підтримки ЄС 

Наразі КНЛУ має 106 закордонних ЗВО-партнерів, з 11 з яких ведеться 

співпраця в рамках європейської програми  Erasmus + (Університет Гранади та 

Університет Кадіса, Королівство Іспанія; Пікардійський університет ім. Жюля 

Верна та Університет Кан Нормандія, Французька Республіка; Університет Яна 

Євагеліста Пуркінє в Усті-над-Лабем, Чеська Республіка; Університет Астон, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії; Стамбульський 

Університет цивілізацій, Турецька Республіка; Вроцлавський Університет, 

Республіка Польща; Університет імені Лоранда Етвьоша, Угорщина; Тартуський 

університет, Естонська Республіка; Університет  Порту, Португальська 

Республіка).  

У 2018 р. за ключовим напрямом програми Erasmus + КА 1 (Індивідуальна 

академічна мобільність) КНЛУ направив до університетів країн ЄС 18 

учасників, які представляли факультети романської філології, германської 
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філології та факультет перекладачів, а саме: 7 науково-педагогічних працівників  

здійснили професійне стажування; 2 аспіранти –  наукове стажування;  9 

студентів –  навчання за ECTS. За програмою академічної мобільності до КНЛУ 

було прийнято 1 студентку з Університету Гранади, Королівство Іспанія, на 

факультет слов’янської філології.  

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. 

До 5-ї річниці заснування Інституту Конфуція КНЛУ у вересні – листопаді 2018 

р. були проведені: міжнародна конференція «Україна-Китай: співпраця та 

перспективи»; зустрічі з представниками Посольства КНР в Україні, делегацією 

Штаб-Квартири Інститутів Конфуція / Ханьбань, освітніми закладами України 

та Китаю; підготовлено та подано до друку колективну монографію «Україна – 

Китай».  

Наразі викладання китайської мови та проведення культурно-освітніх 

заходів у Інституті Конфуція КНЛУ забезпечують 2 високо-професійних 

викладачі (директор Інституту Конфуція КНЛУ від китайської сторони, доктор 

політичних наук, доцент Ши Яцзюнь і провідний викладач, кандидат 

філологічних наук, доцент Чжу Цзінтао), 7 волонтерів із Китайської Народної 

Республіки, направлених до КНЛУ Штаб-Квартирою Інститутів Конфуція / 

Ханьбань, а також 6 викладачів кафедри китайської філології факультету 

сходознавства КНЛУ.  

За весь період свого існування Інститут Конфуція КНЛУ залучив до своєї 

діяльності 1895 осіб, які відвідували курси китайської мови, курси з підготовки 

до складання іспитів HSK, HSKK, брали участь у роботі творчих гуртків, а 

також у різних конкурсах і культурно-освітніх заходах.  

За 2018 рік слухачами Інституту Конфуція КНЛУ були 320 осіб, з них 60 

студентів факультету сходознавства отримали стипендію Штаб-Квартири 
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Інститутів Конфуція / Ханьбань для проходження навчання з китайської мови у 

провідних університетах КНР протягом семестру або навчального року.  

Останнім часом робота Інституту Конфуція КНЛУ спрямована також на 

розповсюдження своєї діяльності в інших регіонах України. Так, 16 жовтня 

2018 р. було підписано Угоду з Прикарпатським національним університетом 

імені Василя Стефаника та відкрито там Центр китайської мови як осередок 

Інституту Конфуція КНЛУ. 

Протягом 2018 року Інститут Конфуція КНЛУ та кафедру китайської 

філології факультету сходознавства було представлено активною участю, 

науковими доповідями та фаховими майстер-класами на 3 міжнародних 

конференціях і 4 семінарах-практикумах за кордоном за фінансової підтримки 

Штаб-Квартири Інститутів Конфуція / Ханьбань і Міністерства культури і 

туризму КНР. Це: 

• спільна конференція Європейських Інститутів Конфуція (19 – 23 

травня 2018 р.) у м. Афіни, Грецька Республіка; 

• міжнародна конференція із соціального розвитку країн «Один пояс, 

Один Шлях» (09 – 15 червня 2018 р.) у м. Шанхай, Китайська 

Народна Республіка; 

• 13-а Всесвітня конференція Інститутів Конфуція (03–07 грудня 

2018 р.)  в м. Ченду, Китайська Народна Республіка; 

• міжнародна дослідницька програма для молодих синологів (08–30 

травня 2018 р.) у м. Чунцин, Китайська Народна Республіка; 

• міжнародна програма для молодих китаєзнавців (08–30 вересня 

2018 р.) у м. Шанхай, Китайська Народна Республіка; 

• семінар та майстер-класи з підготовки волонтерів Інститутів 

Конфуція світу (26 липня–02 серпня 2018 р.) у м. Пекін, Штаб-

Квартира Інститутів Конфуція / Ханьбань, Китайська Народна 

Республіка; 
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• нарада-практикум директорів Інститутів Конфуція (07–13 грудня 

2018 р.) у м. Пекін, Штаб-Квартира Інститутів Конфуція / Ханьбань, 

Китайська Народна Республіка. 

Інтернаціоналізація освітнього процесу в КНЛУ 

Факультет слов’янської філології та підготовче відділення для іноземних 

студентів на базі міжнародних угод про співпрацю КНЛУ прийняли 8 іноземних 

студентів по обміну: 7 – з Тяньцзіньського університету іноземних мов, КНР; 1 

– з Університету Гранади, Королівство Іспанія. 

Наразі на факультеті слов’янської філології навчаються 242 студенти (211 з 

них здобувають ступінь бакалавра і 31 – магістра) та 138 слухачів підготовчого 

відділення з 25 країн світу. У червні 2018 року студенти факультету 

слов’янської філології отримали 26 дипломів бакалавра, 25 дипломів магістра, а 

слухачі підготовчого відділення для іноземних громадян відповідно – 96 

свідоцтв. 

КНЛУ прийняв, оформив працевлаштування та відповідну реєстрацію 7 

іноземним фахівцям, яких за взаємною згодою було направлено закордонними 

університетами та міжнародними освітніми організаціями до КНЛУ з метою 

викладання мовних дисциплін у 2018 календарному році:  

� для викладання китайської мови на факультеті сходознавства  – доц. 

Ши Яцзюнь, доц. Чжу Цзінтао; 

�  для викладання іспанської мови на факультеті перекладачів – викл. Ана 

Гонсалес Баррейро; 

�  для викладання німецької мови на факультеті перекладачів – викл. 

Людмила Клотц і доц. Ванджі Мікеле Фабіо; 

�  для викладання арабської мови на факультеті сходознавства – проф. 

Аль-Сулемайні Ісса Мухаммад Абдулла;  

� для викладання французької мови на факультеті романської філології – 

викл. Французького Інституту в Україні пан Режі Кевін. 
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  Нові форми міжнародної співпраці КНЛУ: 

З метою активізації міжнародних зв’язків і партнерства Університету в 

2018 році було запроваджено нові освітні та виховні форми міжнародної 

роботи, спрямовані на широку університетську аудиторію: 

1. 2 травня 2018 року за фінансової та організаційної підтримки Інституту 

Камоенш зі співробітництва і мови, Посольства Португальської 

Республіки в Україні та міжнародної співпраці з Університетом Порту 

було відкрито перший в Україні Центр португальської мови та 

культури Камоенш при кафедрі романської і новогрецької філології та 

перекладу факультету перекладачів (корп.1, ауд. 432, 434). На базі Центру 

проходять лекції Надзвичайного і Повноважного Посла Португальської 

Республіки в Україні Пані Марії Кріштіни Серпа ди Алмейда; тематичні 

лекторії з португальської літератури, архітектури та мистецтва; з 

листопада 2018 року відкрито курси португальської мови для студентів 

і викладачів КНЛУ на безоплатній основі. 

2.  У 2018 році іноземні університети-партнери обрали КНЛУ в якості 

закладу для проходження підвищення кваліфікації та фахового 

стажування для своїх співробітників. З цією метою до КНЛУ було 

направлено: 5 викладачів з Азербайджанського університету мов, 

Азербайджанська Республіка; 3 – з Університету Oran I Ahmed Ben Bella, 

Алжирська Народна Демократична Республіка та 1 – з Поморської 

Академії в Слупську, Республіка Польща.  

3. З метою розширення зв’язків із викладання іноземних мов і культур за 

ініціативи закордонних університетів-партнерів і дипломатичних 

представництв в Україні на базі КНЛУ були організовані та проведені 

міжнародні заходи за участю Послів іноземних держав: 

•  22–23 вересня 2018 р. – науково-практична конференція до 100-ї 

річниці створення Чехословаччини та Всеукраїнський фольклорний фестиваль 

за підтримки Міністерства закордонних справ ЧР та Посольства Чехії в Україні 
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(координатор – кафедра української філології та славістики факультету 

слов’янської філології).   

•  12–13 жовтня 2018 р. – IV Міжнародна конференція з викладання 

турецької мови як іноземної «Міграція та викладання мов» за підтримки 

Посольства Турецької Республіки та Інституту імені Юнуса Емре (координатор 

– кафедра тюркської філології факультету сходознавства). 

• 19 жовтня 2018 р. – Дні італійської культури в КНЛУ, в рамках яких 

відбулася «Посольська година» та лекція з італійської літератури за підтримки 

Посольства Італійської Республіки в Україні та Спілки Данте Аліг’єрі в Києві 

(координатор – кафедра романської і новогрецької філології та перекладу 

факультету перекладачів) . 

• 28–29 листопада 2018 р. – українсько-австрійський семінар «100 років 

існування Республіки Австрія» за співпрацею КНЛУ з Педагогічним 

університетом Австрія та Служби академічних обмінів (DAAD) (координатор – 

кафедра німецької  філології та перекладу і прикладної лінгвістики факультету 

перекладачів).  

7. Інформаційне обслуговування здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників 

До послуг користувачів в Університеті діють 5 абонементів, 5 читальних 

залів, галузевий кабінет методики викладання іноземних мов, Центр 

слов’янських мов і культур та Центр німецької мови. 

Бібліотечний фонд формується відповідно до профілю університету. На 

01.12.2018 р. фонд бібліотеки становить 630 356 прим. друкованих видань на 

суму 5 719 639 грн. 

Комплектування бібліотечного фонду проводиться як за кошти 

університету, так і з безкоштовних джерел – дарча література та література, яка 

надійшла поштою без супровідних документів. 

Загалом у 2018 р. до бібліотеки Київського національного лінгвістичного 

університету надійшло 4149 примірників видань на загальну суму 467 249 грн., 

з них: 
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 -  наукові видання – 512 пр. 

 -  навчальні видання – 3319 пр. 

 -  художні видання – 318 пр. 

 -  державною мовою – 934 пр. 

 -  іноземними мовами – 3215 пр. 

  -  автореферати – 172 пр. 

  -  дисертації – 28 пр. 

За кошти університету придбано 622 пр. навчальної літератури на суму 

168 277 грн. 

Безкоштовно, в дарунок, до фондів бібліотеки протягом року надійшла 

література: 

- від викладачів і співробітників – 206 пр. на суму 17 246 грн. 

- поштою – 270 пр. на суму 11 535 грн. 

- від державних видавництв та установ – 30 пр. на суму 20 960 грн. 

Видавничим центром КНЛУ надруковано і передано до бібліотеки 1 941 

пр. на суму 183 295 грн. 

На заміну загубленої літератури бібліотека отримала 880 пр. на суму 65 935 

грн. 

У 2018 р. науковий читальний зал університету поповнився на 172 пр. 

авторефератів і 18 дисертацій. 

З метою забезпечення профільними періодичними виданнями двічі було 

проведено передплатну кампанію. Загалом у 2018 р. надійшло 98 комплектів 

періодики на суму 133 799 грн. 

Усі нові надходження, які надійшли до бібліотеки, пройшли наукову і 

технічну обробку, передані до відділу книгозберігання та розподілені між 

структурними підрозділами відповідно до замовлень кафедр. 

Бібліотечно–бібліографічне та інформаційне обслуговування 

Удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування 

користувачів відбувається за рахунок переорієнтування роботи бібліотеки на 

напрями, що підвищують ефективність доступу до знань і забезпечують 
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розширення переліку послуг. Але такі зміни вимагають чіткого володіння 

інформацією про пріоритетні інформаційні потреби користувачів, їх ставлення 

до існуючої системи інформаційно-бібліотечного обслуговування. 

Модернізація наукового, навчального та виховного процесів, постійне 

підвищення якості освіти впливає на удосконалення діяльності бібліотеки. Мета 

бібліотеки – забезпечення освітнього процесу друкованими матеріалами 

паралельно з гарантованим доступом читачів до всього обсягу накопичених 

знань та інформації в світі. 

До послуг читачів наукометрична, реферативна, міжнародна база даних 

Web of Science, яка включає в себе статті понад 18 000 провідних журналів та 

Інституційний репозитарій, що базується на програмному забезпеченні DSpace і 

містить 106 праць викладачів і науковців університету у вільному доступі. 

За допомогою інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи 

автоматизації бібліотек IRBIS64 користувачам надається інформація щодо 

забезпечення підручниками, навчально-методичними матеріалами відповідно 

до дисциплін кафедр, а також здійснюється розподіл літератури для студентів 

усіх курсів факультетів Університету. Електронні бази даних IRBIS64 доступні 

користувачам для пошуку літератури: книг, авторефератів, дисертацій, змістів 

журналів. 

На сьогодні обсяг електронних баз даних бібліотеки складає 82 026 

записів: 

- електронна база даних “KNLU” – Головний каталог містить 67 181 

бібліографічний опис книг, змісти журналів постійного зберігання з проблем 

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 14845 бібліографічних описів змістів журналів, які зберігаються у 

бібліотеці тимчасово; 
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- 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. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 року 

№ 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної 

класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» та на 

виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.06.2017 року № 

929 «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику 

роботи бібліотеки» завершено переведення фондів бібліотеки КНЛУ та 

систематичного каталогу Університету на УДК. Бібліографами надаються 

консультації щодо визначення нових УДК на праці науковців університету. 

Проведено організаційну роботу з укладання договору про встановлення та 

впровадження електронного репозитарію, його розміщення на віддаленому 

сервері в Інтернеті http://rep.knlu.kyiv.ua/xmlui/, затверджено Положення про 

Інституційний репозитарій і розроблено інструкцію щодо користування ним. 

Проведено навчання робочої групи бібліотекарів-депозиторів щодо наповнення 

та адміністрування репозитарію. 

Науково-бібліографічна робота бібліотеки охоплює складання 

бібліографічних покажчиків, виконання письмових довідок і складання 

тематичних списків літератури та Інтернет-посилань (на замовлення 

викладачів). У поточному році закінчено упорядкування бібліографічного 

покажчика друкованих праць науково-педагогічних працівників КНЛУ (2013–

2017 рр.). 

Надається практична та методична допомога студентами, аспірантам, 

викладачам та співробітникам з питань нових надходжень, наявності книг у 

бібліотеці, правил роботи з каталогами та картотеками, з інформаційною 
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бібліотечною програмою “ІРБІС”, використання довідково-інформаційного 

фонду, добору літератури з певної теми до курсових, магістерських, наукових 

робіт: дисертацій, рефератів, доповідей, семінарів тощо. 

Найбільш дієвою формою масової виховної роботи в бібліотеці є 

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

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

і науковою частиною університету. Виставки організовуються на всіх пунктах 

видачі, на абонементах, у читальних залах, холах університету. Поновлюються 

постійнодіючі виставки нових надходжень, на допомогу студентам-

практикантам та ін. Протягом року організовано 11 тематичних виставок, де 

експонувалось 249 видань. 

Перспективи розвитку бібліотеки. Основні заходи: 

o якісне формування бібліотечного фонду та обслуговування 

користувачів; 

o створення інформаційної бази наукової та навчальної інформації: 

- інформаційне забезпечення різних галузей науки, культури, освіти 

шляхом створення і надання повнотекстових баз даних на основі бібліотечної 

програми. 

- створення  інституційного репозитарію інформаційних ресурсів: 

конвертація творів, редагування текстових документів, сканування 

першоджерел, архівація і зберігання електронних документів; 

- використання інституційного репозитарію як дієвого механізму 

виявлення та покращення академічної доброчесності серед студентів та 

науковців; 

o комп’ютерізація всіх віддалених відділів бібліотеки; 

o створення єдиної технології обслуговування локальних і віддалених 

користувачів. 

8. Дотримання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами 

У Київському національному лінгвістичному університеті навчаються 

студенти таких пільгових категорій: 35 студентів-сиріт і позбавлених 
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батьківського піклування, 34 з них навчаються на умовах державного 

замовлення; 56 студентів з числа осіб з особливими освітніми потребами 

(інваліди), 55 з них навчаються за денною формою. Серед співробітників 

Університету – 10 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 відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04. 1994 р. № 226 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. 

9. Ефективне 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. 

Фінансово-економічна діяльність за 2018 рік 

У 2018 році фінансування університету здійснюється за наступними 

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 по загальному та спеціальному фондах 

державного бюджету за цією програмою виконано в таких обсягах:                                                                             
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Таблиця 4 

Загальний фонд державного бюджету 

КЕКВ 

Фінансування 

(11 міс.) грн. 
Видатки 

11 (міс.) грн. 

Оплата праці 34 224 200,00 34 224 200,00 

Нарахування на 

заробітну плату 
7 529 324,00 7 529 324,00 

Предмети, 

матеріали, обладнання та 

інвентар 

594 358,46 594 358,46 

Харчування сиротам 1 088 200,00 999 795,54 

Оплата послуг 152 136,01 152 136,01 

Теплопостачання 2 816 484,11 2 538 072,92 

Водопостачання та 

водовідведення 
151 900,00 151 900,00 

Електроенергія 1 294 607,35 1 094 607,35 

Стипендія 

аспіранти, докторанти 
3 684 090,07 3 413 742,04 

Інші виплати 

населенню 
281 300,00 198 240,00 

Разом 51 816 600,00 50 896 376,32 

 

Таблиця 5 

Спеціальний фонд державного бюджету 

Надходження/КЕК

В 

Надходження 

(11 міс.) грн. 
Видатки 

(11 міс.) грн. 

Навчання 82 345 007,31   

Гуртожитки 10 798 475,60   

Оренда 489 956,76   

Від реалізації майна 11 801,70   

Оплата праці   49 301 282,87 

Нарахування на 

заробітну пплату 
  11 026 080,52 

Предмети, 

матеріали, обладнання та 

інвентар 

  1 808 766,04 
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Оплата послуг   2 159 199,58 

Відрядження   67 272,04 

Теплопостачання   5 290 052,49 

Водопостачання та 

водовідведення 
  1 075 019,72 

Електроенергія   1 138 418,80 

Газопостачання   86 349,62 

Інші поточні 

видатки 
  986 637,56 

Придбання 

обладнання та літератури 
  1 310 533,84 

Капітальний ремонт 

гуртожитків 
  950 335,50 

Капітальний ремонт 

навчальних корпусів 
  4 555 512,81 

Разом 93 645 241,37 79 755 461,39 

 

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 

проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка 

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

надбання. Обсяг фінансування та видатків по загальному фонду державного 

бюджету за цією програмою виконано в таких обсягах: 

                                                                                                             Таблиця 6 

Бюджетні теми 

КЕКВ 

Фінансування 

(11 міс.) грн. 
Видатки 

(11 міс.) грн. 

Оплата праці 196 189,00 158 260,91 

Нарахування на 

заробітну плату 
43 160,00 34 875,79 

Предмети, 

матеріали, обладнання та 

інвентар 

25 000,00 20 896,28 

Теплопостачання 44 242,00 44 242,00 

Електроенергія 32 224,00 24 744,00 

Разом 340 815,00 283 018,98 
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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 7 

Бюджет академічна стипендія 

КЕКБ 

Фінансування 

(11 міс.)                                                                                          
грн. 

 

Видатки 

(11 міс.)                                                                                 
грн. 

 

Академічна 

стипендія студентам 
9 860 200,00 9 760 827,21 

Разом 9 860 200,00 9 760 827,21 

 

4) Виплата соціальних стипендій студентам. Обсяг фінансування та 

видатків по загальному фонду державного бюджету за цією програмою 

виконано в таких обсягах:                                                         

                                                                                                           Таблиця 8 

 

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 

Соціальна  стипендія 

КЕКВ 

Фінансування 

(11 міс.)                        
грн. 

 

Видатки 

(11 міс.)          
грн. 

 

Соціальна стипендія 

студентам 
1 708 654,89 1 708 503,70 

Разом 1 708 654,89 1 708 503,70 
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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 2018 році не було. 

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 

Враховуючи специфіку КНЛУ як єдиного в Україні спеціалізованого 

закладу вищої освіти, який готує висококваліфікованих фахівців з германської, 

фіно-угорської, класичної, романської та східної філології і перекладу, 

основною формою підвищення кваліфікації та перепідготовки науково-

педагогічних працівників 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 приносить значну користь для 
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професійного росту викладача, перекладача. Участь у роботі міжнародних 

конференцій, семінарів, форумів з виступами і презентаціями, читання лекцій в 

університетах-партнерах КНЛУ теж сприяє підвищенню професійної 

кваліфікації філологів. Під час таких відряджень за кордон викладачі мають 

можливість вивчити досвід, знайомитися з досягненнями зарубіжних колег. 

Ректорат і в подальшому дбатиме про залучення до освітнього процесу в 

Університеті провідних науковців з різних країн, до викладання іноземних мов 

– її носіїв. 

Вартий схвалення і продовження досвід організації підвищення 

кваліфікації, що здійснюється в Університеті на базі випускових кафедр силами 

провідних учених і практиків. Так, у 2018 році у Центрі навчання іноземних 

мов і післядипломної освіти 325 науково-педагогічних працівників 

Університету здійснили навчання на курсах підвищення кваліфікації за 8-а 

навчальними програмами і отримали відповідні сертифікати. Такі курси 

закінчили також 10 науково-педагогічних працівників інших закладів вищої 

освіти – Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби 

безпеки України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 

Міністерства юстиції України, Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 

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, 
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затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 

1993 р. № 203 

На балансі університету обліковується три навчально-лабораторні корпуси 

загальною площею 33809,7 м
2
. 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» по виконанню інвестиційного договору № 18 від 

20.02.2007 р.). 

Також на балансі університету обліковується 4 гуртожитки загальною 

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

загальною площею 14940 кв. м. 

Усі студенти забезпечені місцями для проживання у гуртожитку: у 

гуртожитках проживають 1904 особи. 

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 2018 року, становить 79555,5 тис. грн., в тому 

числі: на заробітну плату з нарахуваннями 60323,4 тис. грн., на придбання 

обладнання та комп’ютерної техніки 1310,5 тис. грн., оплату комунальних 

послуг 7589,8 тис. грн., капітальний ремонт 5505,8 тис. грн. 

У 2018 році в гуртожитку № 4 встановлена система пожежної сигналізації 

та проведено капітальний ремонт (частково) електромереж та електрощитової.  

Проведено капітальні ремонти з установленням сучасного обладнання 

аудиторії 217, коридорів першого та другого поверхів. 

На виконання ліцензійних умов до кінця 2018 року буде завершено 

будівництво пандусу у 1-у навчальному корпусі. 

Силами працівників АГЧ університету відремонтовано 17 аудиторій, 
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зокрема, одна аудиторія на 80 місць, а також здійснено поточні ремонти в 

коридорах і місцях загального користування у гуртожитках.   

Проведено перевірку стану та перезарядку вогнегасників по всіх 

підрозділах Університету та гуртожитках.  

Показники ефективності використання державного майна та показники 

майнового стану Київського національного лінгвістичного університету 

наведено в таблиці 9. 

Таблиця 9          

Показники 
Одиниця 

виміру 

Передбачено контрактом 

За кварталами 
Усього за 

рік І 
І

І 

І

ІІ 

І

V 

1. Сплата податків і 

зборів (обов’язкових 

платежів) до бюджетів, 

у тому числі 

тис.грн. 
4

486 

6

484 

2

919 

4

245 
18134 

- податок з доходів 

фізичних осіб; 
тис.грн. 

4

054 

5

888 

2

633 

3

836 
16411 

- військовий збір; тис.грн. 3

38 

4

90 

2

19 

3

20 
1367 

- інші тис.грн. 9

4 

1

06 

6

7 

8

9 
356 

       

2. Збори (внески) до 

державних цільових 

фондів, у тому числі  

тис.грн. 
4

955 

7

176 

3

259 

4

741 
20131 

– єдиний соціальний 

внесок 
тис.грн. 

4

955 

7

176 

3

259 

4

741 
20131 

ІІ. Показники майнового стану університету у 2018р. 

1. Необоротні активи тис.грн.     225417 

залишкова вартість тис.грн.     104198 

знос (відсотків)      46 

2. Оборотні активи тис.грн.     2162 

– запаси тис.грн.     2162 

Дебіторська 

заборгованість 
тис.грн.     1763 

у т.ч.  

за товари, роботи, 

послуги ( передплата 

періодичних видань) 

 

    1763 

за спеціальними      1744 
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видами платежів 

(заборгованість по 

сплаті за гуртожитки і 

навчання, інші) 

довгострокові пільгові 

кредити, видані на 

навчання студентам 

 

    19 

– грошові кошти та їх 

еквіваленти на 

рахунках у казначействі 

та банках 

 

    67039 

 

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 2018 році не було. 

16. Своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, включаючи 

єдиний соціальний внесок, виконання кошторисів доходів і видатків 

навчального закладу, недопущення заборгованості заробітної плати за 

спожиті енергоносії і комунальні послуги та дотримання споживання їх у 

межах лімітів 
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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%, із 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 вищевказаної  статті 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 
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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. 

Кошторис складається з дохідної і видаткової частини. Які в свою чергу 

розподіляються на: 

•  загальний фонд; 

• спеціальний фонд. 

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 
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