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1. Концептуальні засади діяльності кафедри 

 

Концептуальні засади роботи кафедри ґрунтуються на ідеї розвитку 

науково-методичних традицій колективу відповідно до сучасних суспільно-

політичних і мовно-культурних викликів та новітніх освітніх вимог. Пріоритети 

на цьому шляху: 

− висока якість викладання (удосконалення системи професійної 

підготовки зарубіжних україністів та русистів, впровадження сучасних методів і 

технологій навчання з урахуванням революційних змін у сприйнятті інформації 

сучасною молоддю та карантинних і майбутніх посткарантинних реалій 

навчального процесу, підвищення педагогічної майстерності викладачів 

кафедри, посилення студентоцентристського вектору викладання); 

− плекання й нарощування наукового потенціалу кафедри; 

− розбудова ефективної системи різнорівневих зв’язків кафедри з 

науково-методичними осередками Університету, України та світу, 

дипломатично-консульськими установами іноземних країн, громадяни яких 

навчаються на кафедрі, культурно-просвітницькими та мовними центрами; 

− утвердження кафедри як центру навчання й виховання майбутніх 

«народних» дипломатів – іноземних громадян, які стануть джерелом позитивної 

інформації про Україну у своїх рідних країнах, артикулюватимуть український 

погляд на сучасні політичні події. 

За понад 40 років діяльності кафедра накопичила багатий науково-

методичний досвід. Була заснована в 1978 р. як кафедра російської мови та 

методики викладання її як іноземної. До кінця 80-х рр. розвиток кафедри 

(під керівництвом доц. С. А. Воробйової) визначали загалом два напрямки 

навчально-методичної та наукової діяльності: підготовка вітчизняних 

фахівців з викладання російської мови в аудиторії інокомунікантів та 

навчання іноземних громадян російської мови. За цей період було 

підготовлено понад 400 спеціалістів у галузі російського мовознавства, 

захищено близько 30 дисертацій, з них 8 – безпосередньо членами кафедри. 

З 90-х рр. ХХ ст. почався новий період розвитку кафедри, викликаний 

політичними змінами: проголошення незалежності й надання українській 

мові статусу державної сприяли зростанню за кордоном інтересу до неї та 

зумовили потребу в розробці концепцій навчання української мови як 

іноземної та підготовки відповідних педагогічних кадрів. Саме в межах 

останнього напрямку вперше в Україні в 1992 р. було розпочато навчання 

українських філологів за спеціалізацією «Українська мова як іноземна».  З 

1994 р. організовано навчання зарубіжних магістрів, аспірантів, студентів 

включеного навчання української та російської мов. Створено «Лексичні 

мінімуми з української і російської мов для іноземців» (автори – Н. Зайченко 

та С. Воробйова), які стали змістовою базою для розроблення конкретних 

програм навчання іноземців мови, а також для написання підручників і 

навчальних посібників. У цей непростий період змін та новацій кафедру 

очолювали доц. Н. Ф. Зайченко (1989-1995 рр.) та доц. Н. К. Присяжнюк (1995-

1996 рр.). 
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Зміна назви кафедри (російської мови та методики викладання її як 

іноземної; української, російської мов та методики їх викладання як 

іноземних; української мови як іноземної; української та російської мов як 

іноземних) яскраво ілюструє політичні тенденції певного часу й увиразнює 

проблему переосмислення пріоритетів у навчанні іноземців: з  одного боку, 

галузь мала давні традиції, закорінені в політико-соціальних реаліях та 

методичних традиціях навчання російської мови як іноземної за радянського 

часу; з іншого боку, з постанням незалежної України й руйнацією старих 

міждержавних освітніх зв’язків ця сфера потребувала перезавантаження як в 

організаційному плані, так і змістовому, оскільки виникла потреба навчати 

іноземців української мови. З цим непростим завданням Університет загалом і 

кафедра зокрема впоралися успішно, скерувавши свою діяльність на 

гармонізацію двох різновекторних тенденцій сучасного суспільства:  

1) прагнення до збереження національної ідентичності і в цьому контексті 

зміцнення ролі української мови як державної та ретранслятора нашої культури 

у світі; 

2) глобалізаційні процеси та зацікавленість іноземних громадян у вивченні 

популярних міжнародних мов (зокрема російської). 

Відзначений вектор став основним у роботі кафедри впродовж останніх 

десятиліть під керівництвом доц. Ніколаєвої Н. С. З початку 2000-х рр. 

організовано навчання бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Переклад 

(з української / російської мови)», «Українська мова та література» (для 

іноземних студентів), «Російська мова та література» (для іноземних 

студентів). Досвід підготовки зарубіжних фахівців за цими спеціальностями 

було переосмислено і творчо розвинуто в сучасних освітніх програмах 

кафедри, упроваджених 2016 р. Підсумком роботи кафедри в напрямку 

підготовки фахівців-україністів, компетентних у викладанні в аудиторії 

інокомунікантів, стало колективне видання «Навчальні програми та 

методичні рекомендації до дисциплін спеціалізації «Українська мова як 

іноземна» (2015 р.). 

Наукові дослідження співробітників кафедри зосереджені в таких 

напрямках: специфіка функціонування української та російської мов у різних 

сферах мовлення і спілкування; системно-структурна організація лексики 

української та російської мов; вивчення словникового складу української та 

російської мов у лінгвокультурологічному аспекті; лінгводидактичні основи 

опису української мови з метою її викладання в іноземній аудиторії; 

обґрунтування оптимальних методичних концепцій навчання української мови 

як іноземної та ефективної системи підготовки відповідних педагогічних кадрів; 

моделювання навчального процесу з української мови для різних категорій 

іноземних слухачів; створення навчальних та навчально-методичних посібників, 

сучасних програм навчання для іноземних бакалаврів, магістрантів, аспірантів та 

студентів включеного навчання; використання художнього тексту в навчанні 

української мови як іноземної; новітні освітні технології в навчанні української 

мови як іноземної; розробка системи рівнів володіння українською мовою як 

іноземною, їх лінгвометодичний опис у формі державних стандартів, а також 

створення відповідної системи тестування тощо.  
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На кафедрі працює 1 доктор наук, 23 кандидати наук, серед них 16 

доцентів. За останні роки співробітники кафедри підготували понад 100 

навчально-методичних видань. Кафедральна наукова тема «Лінгвістичні та 

методичні основи викладання української та російської мов як іноземних» 

акумулює наукові пошуки й досягнення науково-педагогічних працівників у 

сфері лінгводидактики. 

Творчий розвиток науково-методичних традицій колективу в контексті 

сучасних суспільно-політичних, мовно-культурних, навчально-інформаційних 

викликів та новітніх підходів до викладання української та російської мов як 

іноземних є стратегічною метою діяльності кафедри на період 2020-2025 рр. 

 

2. Тенденції розвитку кафедри 

 

Провідні аспекти розвитку кафедри визначені змінами в сучасному 

світовому та українському освітньому просторі, новітніми тенденціями розвитку 

спеціальності та ринку праці, галузевим і регіональним контекстом. Потреба 

урахування вказаних чинників визначає необхідність вибудовувати розвиток 

кафедри в таких напрямках: 

- перегляд та оновлення освітніх програм, навчальних планів та робочих 

програм згідно з потребами здобувачів вищої освіти, вимогою формування 

висококваліфікованих зарубіжних фахівців з української та російської 

філології, конкурентоспроможних на ринку праці в умовах швидкозмінного 

глобалізованого світу; удосконалення процесу викладання з урахуванням 

сучасних педагогічних підходів до підготовки фахівців, здатних 

організовувати міжкультурну комунікацію; 

- розробка стратегії популяризації української мови серед іноземних студентів, 

здатної протистояти негативному впливу білінгвального українсько-

російського мовного середовища; 

- удосконалення механізму підтвердження рівня володіння українською 

мовою, необхідного для набуття громадянства, у межах іспиту, що 

відбувається на кафедрі, та організація співпраці в цьому аспекті з 

Національною комісією зі стандартів державної мови; 

- продовження започаткованої співпраці з вітчизняними й закордонними 

університетами та її розширення в аспекті внутрішньоукраїнської та 

міжнародної академічної мобільності, обміну досвідом з навчання 

української та російської мов як іноземних;  

- проведення наукових досліджень у напрямку розвитку надбань наукових 

шкіл Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка та в контексті сучасних 

філологічних і педагогічних студій в Україні та світі; інтенсифікація наукової 

співпраці з кафедрами, що забезпечують мовну підготовку іноземців у різних 

ЗВО України;  

- створення комфортного середовища для здобувачів вищої освіти та 

викладачів: різноаспектна консультативна підтримка іноземних студентів; 

формування кафедральної бази електронних навчальних матеріалів, активне 

використання з цією метою платформи дистанційної освіти «KNU Education 

Online»; організація вчасного інформування студентів і членів кафедри щодо 

основних змін у навчальному процесі, забезпечення сприятливих умов праці 
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для співробітників кафедри, підтримка їхньої творчої ініціативи, підвищення 

мотивації до професійного зростання та відповідальності за якість 

викладання й наукових досліджень. 

 

3. Освітні програми кафедри 

 

На кафедрі здійснюється підготовка студентів за чотирма освітніми 

програмами, які є унікальними, оскільки зорієнтовані на іноземних здобувачів 

вищої освіти. Досягнення головного результату навчання – вільно, гнучко й 

ефективно використовувати українську / російську мову для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя – потребує спеціального 

навчально-методичного забезпечення для інокомунікантів (воно розроблене 

викладачами кафедри) та методичних підходів, відмінних від тих, які 

застосовують у навчанні рідної мови. 

 

3.1. Освітньо-професійна програма «Українська мова та переклад (для 

іноземців)» (гарант – доц. М. В. Шевченко) 

 

Спрямована на підготовка іноземних здобувачів вищої освіти в галузі 

української мови та перекладу. Програма вибудувана з урахуванням 

недостатнього рівня володіння мовою вступників, що зумовлює велику кількість 

практичних дисциплін на першому курсі: «Практична фонетика української 

мови», «Практична граматика української мови», «Усне мовлення», «Письмове 

мовлення», «Коментоване читання наукових текстів», «Практичний курс 

української мови» – та поступове введення з другого семестру теоретичних 

дисциплін із сучасної української мови: «Лексикологія. Фразеологія. 

Лексикографія», «Фонетика», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», 

«Стилістика української мови».  

На формування перекладацької компетентності скеровані дисципліни 

«Вступ до перекладознавства та основи практичного перекладу», «Практика 

письмового та усного перекладу», «Лінгвокраїнознавство української мови». 

Інші обов’язкові предмети структуровані за трьома блоками, спрямованими на 

формування 

1) загальнонаукових компетентностей у соціально-гуманітарній, 

природничо-науковій та економічній сферах («Українська та зарубіжна 

культура», «Філософія», «Соціально-політичні студії», «Вибрані розділи 

трудового права», «Науковий образ світу», «Основи екології», «Історія 

України»);  

2) загальнофілологічних компетентностей («Вступ до університетських 

студій», «Вступ до мовознавства», «Основи теорії мовної комунікації», «Історія 

української літератури», «Історія зарубіжної літератури»);  

3) компетентностей у другій (англійській або іншій західноєвропейській) 

та третій (російській) іноземних мовах.  

Вибіркові блоки дають можливість опанувати засади методики викладання 

української мови як іноземної або оволодіти вмінням аналізувати 

лінгвокультурологічну специфіку вербальної та невербальної комунікації 

українською мовою.  
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Програма передбачає написання двох курсових робіт, проходження двох 

практик (за обов’язковим та вибірковим блоками), атестацію у формі захисту 

кваліфікаційної роботи бакалавра та складання підсумкового іспиту з російської 

мови та перекладу. За умови виконання низки вимог студенти можуть отримати 

професійну кваліфікацію «вчитель закладу середньої освіти» або «фахівець з 

перекладу». 

 

3.2. Освітньо-професійна програма «Російська мова та переклад (для 

іноземців)» (гарант – доц. Самусенко О. М.) 

 

Мета цієї освітньої програми – підготовка іноземних фахівців з російської 

мови та перекладу з глибокими фаховими знаннями на навичками з викладання 

російської мови як іноземної та знаннями і вміннями вирішувати проблеми 

вербальної та невербальної комунікації представників різних культур у 

сучасному світі. Програма структурована за тим самим принципом, що і 

схарактеризована вище.  

По-перше, 5 блоків обов’язкових дисциплін, спрямованих на формування 

компетентностей 1) загальнонаукових, 2) загальнофілологічних, 3) фахових із 

російської мови, 4) перекладацьких, 5) у другій (англійській або іншій 

західноєвропейській) та третій (українській) мовах.  

По-друге, два вибіркові блоки дисциплін: «Методика викладання 

російської мови як іноземної», «Російська мова в лінгвокультурологічному 

аспекті» й можливість присвоєння професійної кваліфікації «вчитель закладу 

середньої освіти» або «фахівець з перекладу» за умови виконання низки вимог. 

Як і попередня програма, передбачає курсові роботи, практики й атестацію 

у формі захисту кваліфікаційної роботи бакалавра та складання підсумкового 

іспиту з російської мови та перекладу. Необхідно відзначити популярність цієї 

програми серед іноземних здобувачів вищої освіти (понад 50 вступників 

минулого й поточного навчального року), особливо серед туркменських 

студентів, які зацікавлені в отриманні кваліфікації вчителя. Програма успішно 

пройшла акредитацію у 2020 р. 

 

3.3. Освітньо-наукова програма «Українська мова та література (для 

іноземців)» (гарант – доц. Швець Г. Д.) 

 

Програма створена і забезпечується у співпраці з кафедрою історії 

української літератури, теорії літератури та літературної творчості. Метою 

програми є підготовка іноземних фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і 

проблеми в галузі української філології та лінгводидактики у процесі 

професійної діяльності за невизначеності умов і вимог; з розвиненими 

дослідницькими вміннями, а також зі знаннями й навичками в одній із дотичних 

сфер (переклад, методика навчання української мови як іноземної у вищій школі, 

російська мова) – для забезпечення широких можливостей випускників 

магістратури у працевлаштуванні.  

Обов’язкові компоненти програми, крім загальнонаукових дисциплін 

(«Професійна та корпоративна етика», «Методологія та організація наукових 
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досліджень з основами інтелектуальної власності», «Англійська мова»), 

структуровані в кілька блоків:  

1) мовний («Загальне мовознавство» «Практичний курс української мови: 

професійний рівень», «Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту», 

«Українська мова як іноземна: практикум»);  

2) літературний («Теорія літератури», «Актуальні проблеми історії 

української літератури», «Українська література в контексті світової культури», 

«Українська література: практикум»);  

3) лінгводидактичний («Морфологія і синтаксис української мови у 

функціональному аспекті», «Лінгводидактичні основи викладання української 

мови як іноземної», «Функціональна граматика української мови: практикум»).  

Запропоновано 3 вибіркові блоки дисциплін: «Практичний переклад для 

тих, хто вивчає українську мову як іноземну», «Українська мова в закладах вищої 

освіти», «Російська мова».  

За обов’язковим блоком передбачено фахово-виробничу практику 

науково-дослідного спрямування, за вибірковим – перекладацьку / педагогічну / 

країнознавчу. Форма атестації – захист кваліфікаційної роботи магістра та 

складання підсумкового іспиту з української мови та літератури. За умови 

виконання низки вимог студенти можуть отримати одну з професійних 

кваліфікацій відповідно до обраного блоку: «перекладач» / «викладач закладу 

вищої освіти» / «лінгвіст».  

Переважна більшість студентів за цією програмою – громадяни КНР, які 

навчаються в межах міждержавних угод і зацікавлені в отриманні фаху 

викладача, адже на сучасному ринку праці в Китаї є попит на таких фахівців. 

Важливо, що випускники програми продовжують навчатися на третьому рівні 

вищої освіти: сьогодні троє колишніх студентів освітньої програми є 

аспірантами КНУ імені Тараса Шевченка та ЛНУ імені Івана Франка. Програма 

була акредитована у 2020 р. У її новій редакції враховано зауваження й 

побажання експертної групи та галузевої експертної ради. 

 

3.4. Освітньо-наукова програма «Російська мова та література (для 

іноземців)» (гарант – доц. Прожогіна І. М.) 

 

Функціонування програми забезпечено співпрацею з кафедрою російської 

філології. Мета програми – підготовка іноземних фахівців з поглибленими 

знаннями російської мови й літератури, здатних розв’язувати складні задачі та 

проблеми в цій галузі у процесі професійної діяльності за невизначеності умов 

та вимог, з розвиненими дослідницькими вміннями, а також зі знаннями й 

уміннями в одній з дотичних сфер (практичний переклад з російської мови, 

методика навчання російської мови у вищій школі, українська мова та ін.), для 

забезпечення ширших можливостей випускників магістратури у 

працевлаштуванні. 

Обов’язкові дисципліни спрямовані на формування компетентностей  

1) загальнонаукових («Професійна та корпоративна етика», «Методологія 

та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»),  

2) мовознавчих («Загальне мовознавство», «Практичний курс російської 

мови: професійний рівень», «Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту», 
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«Російська мова як іноземна: практикум», «Російська мова у сучасних наукових 

парадигмах», «Російська мова і культурні концепти», «Морфологія і синтаксис 

російської мови у функціональному аспекті», «Функціональна граматика 

російської мови: практикум»);  

3) літературознавчих та історико-літературних («Сучасні тенденції 

розвитку російської літератури», «Російська література в контексті світової 

культури», «Російська література: практикум); 

5) у другій і третій іноземних мовах («Українська мова», «Англійська 

мова»).  

Вибіркові блоки структуровано так само, як і в програмі, що 

схарактеризована перед цим: «Практичний переклад для тих, хто вивчає 

російську мову як іноземну», «Російська мова в закладах вищої освіти», 

«Українська мова». Така ж система практик, атестації, присвоєння професійних 

кваліфікацій. 

Декілька цьогорічних випускників програми продовжують навчання в 

аспірантурі Інституту філології Університету. 

 

4. Мета і завдання діяльності кафедри 

 

Навчально-методична та наукова діяльність за чотирма 

схарактеризованими освітніми програмами, орієнтованими на іноземних 

здобувачів вищої освіти, є магістральним напрямком роботи кафедри української 

та російської мов як іноземних. Також кафедра забезпечує викладання 

української мови для іноземних студентів інших структурних підрозділів 

Університету й навчання української та російської мов студентів включеного 

навчання.  

Метою роботи кафедри є формування якісно нової когорти іноземних 

україністів та русистів, що мають розвинену на високому рівні комунікативну 

компетентність, глибокі теоретичні знання й практичні вміння в галузі філології 

та дотичних сферах (переклад, викладання мови, лінгвокультурологічний аспект 

міжкультурного спілкування та ін.) і в майбутньому сприятимуть формуванню 

позитивного іміджу України за кордоном.  

Досягнення поставленої мети може бути реалізоване через такі основні 

завдання:  

1) забезпечення високої якості викладання, орієнтованого на формування 

вторинної мовної особистості іноземного студента, удосконалення освітніх 

програм та навчальних планів;  

2) підвищення професійного рівня викладацького складу кафедри, 

збагачення навчально-методичного забезпечення за освітніми програмами 

(створення нових підручників та посібників із навчальних дисциплін);  

3) впровадження сучасних філологічних та педагогічних здобутків у 

наукові дослідження кафедри, публікації викладачів у провідних українських та 

міжнародних наукових виданнях;  

4) створення ефективної стратегії популяризації освітніх програм кафедри 

та формування її корпоративного іміджу в умовах посиленої конкуренції на 

ринку освітніх послуг. 
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5. Пріоритетні напрямки роботи кафедри 

 

Напрямки роботи кафедри визначені її завданнями як структурного 

підрозділу Університету, що керується у своїй діяльності університетськими, 

загальноукраїнськими та європейськими документами: 

- Законом України «Про освіту»;  

- Законом України «Про вищу освіту»; 

- Стандартами вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 

03 «Гуманітарні науки» для бакаларавського та магістерського рівнів 

вищої освіти; 

- Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

- Стратегічним планом розвитку Університету на період 2018-2025 рр. 

- Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 

 

Реалізація поставлених завдань потребує цілеспрямованої роботи за 

основними напрямками: навчально-методична, науково-дослідна, виховна і 

культурно-просвітницька робота, а також міжнародна співпраця й кадрова 

політика.  

 

5.1. Навчально-методична робота 

 

Підвищення якості викладання передбачено досягти через низку таких 

кроків:  

− проведення постійного моніторингу якості освітніх програм кафедри та 

навчальних досягнень студентів; 

− урахування під час редагування описів освітніх програм та створення й 

удосконалення робочих програм навчальних дисциплін інтересів здобувачів 

освіти, запитів ринку праці, передового педагогічного досвіду, сучасних 

тенденцій у викладанні іноземних мов та перекладу; 

− створення нових, суголосних сучасним запитам і потребам, навчально-

методичних матеріалів із практичного курсу української / російської мов як 

іноземних та дотичних дисциплін; 

− підвищення науково-методичного рівня викладацького складу, активізація 

участі в кафедральному навчально-методичному семінарі, залучення до нього 

викладачів інших підрозділів з метою обміну досвідом роботи в іноземній 

аудиторії;  

− активне використання в навчальному процесі мультимедійного обладнання; 

створення електронних навчальних комплексів та їх упровадження з 

допомогою платформи дистанційної освіти «KNU Education Online»; 

− розробка розгалуженої системи консультативної підтримки іноземних 

студентів, зокрема першокурсників, які, згідно з правилами прийому, можуть 

зараховуватися на навчання до кінця осені, тож потребують допомоги в 

інтенсивному опануванні навчального матеріалу; 

− організація співпраці з іншими ЗВО України з обміну викладачами української 

/ російської мов як іноземних для читання лекцій та проведення практичних 

занять; 
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− запрошення перекладачів-практиків для спілкування зі студентами та 

викладачами кафедри; 

− укладання угод про співпрацю з підготовчим відділенням для навчання 

іноземних громадян про проведення на його базі перекладацької практики; з 

науково-дослідною частиною Університету – про організацію фахово-

виробничої практики магістрантів; загальноосвітніми школами (зокрема 

спеціалізованою школою № 135) – про проведення педагогічної практики; 

− посилення контактів із випускниками кафедри з допомогою створеної у 

Фейсбуці групи, що забезпечить можливість відслідковувати траєкторію 

їхнього кар’єрного розвитку, ураховувати пропозиції та побажання для 

вдосконалення освітніх програм, запрошувати їх як перекладачів чи 

викладачів на зустрічі зі студентами. 

 

5.2. Науково-дослідна робота 

 

Перспективи науково-дослідної роботи кафедри полягають у таких 

напрямках: 

- підготовка викладачами якісних наукових публікацій у межах кафедральної 

наукової теми «Лінгвістичні та методичні основи викладання української та 

російської мов як іноземних», зокрема з проблем лінгводидактичного опису 

мови, методики викладання, зіставних лінгвістичних досліджень, 

міжкультурної комунікації, лінгвокраїнознавства, концептології тощо;  

- участь співробітників кафедри у фахових конференціях із різних напрямків 

мовознавства та методики навчання мови, у наукових і методичних 

семінарах, круглих столах, читаннях, що сприятиме підвищенню наукового 

рівня та розвитку педагогічної майстерності викладачів; 

- узагальнення багаторічного науково-методичного досвіду кафедри в галузі 

підготовки майбутніх викладачів української мови як іноземної в 

колективній праці з методики навчання інокомунікантів української мови; 

- продовження традиції участі викладачів та студентів кафедри в роботі секції 

«Поліаспектність формування іншомовної комунікативної компетентності» в 

межах щорічних Всеукраїнських наукових читань за участю молодих учених 

«Філологія ХХІ сторіччя: традиції і новаторство»; 

- інтенсифікація наукової співпраці з кафедрами, що забезпечують навчання 

мови іноземців у різних університетах України, з метою підготовки спільних 

наукових збірників та організації спільних наукових конференцій;  

- стимулювання студентів до участі у Всеукраїнських конференціях,  

публікаціях у наукових збірниках та матеріалах конференцій. 

 

5.3. Виховна і культурно-просвітницька робота 

 

Мета діяльності кафедри – підготовка висококваліфікованих іноземних 

фахівців-україністів та русистів, які в майбутньому сприятимуть формуванню 

позитивного іміджу України за кордоном, – визначає значущість виховного й 

культурно-просвітницького компоненту освітньої діяльності. У цьому аспекті 

важливими видаються такі кроки: 
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- забезпечити різнобічну підтримку іноземних студентів, необхідність якої 

особливо гостро відчувають першокурсники, недостатньо адаптовані до 

мовно-культурних та освітніх реалій українського ЗВО; з цією метою 

провести консультації з НМЦ організації навчального процесу про 

можливість повернення інституту кураторства чи розробку певних 

компенсаторних практик; 

- проводити бесіди зі студентами про українську культуру, звичаї, традиції, 

сучасні події; організовувати відвідування музеїв Інституту, Університету й 

Києва;  

- заохочувати іноземних студентів до участі в різноманітних культурних 

українських та міжнародних заходах (у 2018 та 2019 рр. студенти кафедри 

були учасниками і переможцями Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас 

Шевченко єднає народи», у 2020 р. – поетичної відеоестафети «Від серця до 

серця», започатковану українським культурно-мистецьким центром «Etno 

Dim», м. Бергамо, Італія); 

- активно залучати іноземних студентів до культурного і громадського життя 

Інституту філології та Університету, діяльності студпарламенту, роботи 

студентських наукових гуртків (так, у жовтні 2020 р. китайські студенти 

взяли участь у засіданні лінгвістичного клубу «ЗМовники»); 

- сприяти розвитку креативності та самореалізації студентів у межах 

кафедрального конкурсу на краще виконання поезії українською та 

російською мовами та інших творчих заходів; 

- започаткувати роботу розмовного клубу за участю українських студентів, що 

вивчають китайську, корейську, японську та інші мови, які є рідними для 

іноземних студентів, та відеоклубу з перегляду й обговорення кінофільмів 

українською мовою.  

 

5.4. Міжнародна співпраця 

 

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО є одним із важливих показників якості 

навчального процесу. У роботі кафедри цей напрямок виявляється передусім 

через залучення до навчання іноземних студентів, оскільки проаналізовані 

освітні програми призначені саме для них. Крім того, нагальної уваги й розвитку 

потребують такі моменти: 

- посилення контактів із посольствами країн, громадяни яких навчаються на 

кафедрі, з метою пошуку шляхів інформування академічних осередків світу 

про освітні програми кафедри, встановлення контактів із зарубіжними 

університетами, у яких викладають українську та російську мову, 

навчального й культурного співробітництва; 

- поглиблення співпраці з Вроцлавським університетом, організація на базі 

кафедри стажування польських студентів-україністів;  

- участь у міжнародному обміні викладачами (протягом кількох років у 

відрядженні до Кавказького університету (м. Карс, Туреччина) перебуває 

доцент кафедри А. А. Дем’янюк; упродовж 2016-2018 рр. у відрядженні до 

Стамбульського університету перебувала доцент кафедри О. І. Клімкіна), 

стимулювання викладачів кафедри до стажування за кордоном; 
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- розвиток міжнародної співпраці щодо викладання української та російської 

мов студентам включеного навчання, вивчення можливості запровадження 

на цій основі подвійного дипломування іноземних студентів; 

- продовження практики вивчення української та російської мов 

представниками міжнародного дипломатичного корпусу та іноземними 

викладачами, що працюють в Інституті філології, у групах студентів 

включеного навчання – надання такої можливості сприяє зміцненню 

міжнародних зв’язків Університету; 

- урахування досвіду участі викладачів кафедри доц. Прожогіної І. М., 

доц. Самусенко О. М., доц. Шевченко М. В. в міжнародному проєкті «Język 

humoru – humor języka» (м. Бєлосток, Польща), що фінансується грантовими 

коштами, для розробки комплексної стратегії та плану конкретних дій, 

спрямованих на отримання грантів на наукову й навчально-методичну 

діяльність викладачів кафедри. 

 

5.5. Кадрова політика 

 

На початок жовтня 2020 р. на кафедрі української та російської мов як 

іноземних працює 33 викладачі (26 – на умовах контракту, 7 – на умовах 

строкового трудового договору), з них докторів наук – 1 (Г. А. Черненко), 

доцентів, кандидатів наук – 17 (Г. О. Аббакумова, Н. О. Бондарєва, 

А. А. Дем’янюк, С. М. Дерба, Л. П. Дідківська, Н. О. Єщенко, О. І. Клімкіна, 

Н. О. Кушнір, Л. Т. Малікова, В. І. Невойт, Н. С. Ніколаєва, В. В. Пабат, 

І. М. Прожогіна, О. М. Самусенко, Г. Д. Швець, М. В. Шевченко, 

Ю. В. Москвич), кандидатів наук, асистентів – 7 (Ю. Ю. Гавриленко, 

Г. О. Звонко, О. О. Злотник-Шагіна, В. В. Перехейда, Б. Ю. Сахно, 

О. В. Щербак, О. В. Якименко), старших викладачів без вченого звання – 1 

(В. В. Фещенко), асистентів без вченого звання – 7 (О. С. Кондратюк, 

В. О. Любчевська-Сокур, А. В. Максименко, В. В. Овдіюк, О. О. Ситник, 

Л. Л. Черепаха, М. Ю. Якубовська).  

Для підвищення якості викладацького потенціалу кафедри необхідно 

організувати роботу в таких аспектах: 

- стимулювання викладачів до отримання наукового звання доцента 

(Н. О. Кушнір, О. В. Якименко, О. О. Злотник-Шагіна, Г. О. Звонко); 

- захист докторської (Г. Д. Швець – «Теоретико-методичні засади навчання 

української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей») та 

підготовка й захист кандидатської (В. В. Овдіюк) дисертацій; 

- стажування викладачів на базі провідних українських університетів, де 

здійснюють мовну підготовку іноземців, – це сприятиме розвитку 

педагогічної майстерності, інтенсифікації обміну досвідом з колегами з 

інших ЗВО, поширенню методичних здобутків кафедри в Україні; 

- залучення викладачів кафедри до роботи літніх шкіл з української та 

російської мов як іноземних;  

- структурування навчально-методичної діяльності кафедри шляхом 

формування спеціалізованих методичних груп за конкретними напрямками: 

навчання української мови як іноземної; навчання російської як іноземної; 

навчання перекладу; навчання мови на початковому етапі; навчання 
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української мови як іноземної студентів-нефілологів; робота зі студентами 

включеного навчання; організація практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти; 

- заохочення творчої ініціативи викладачів кафедри, плекання духу 

співробітництва та потреби в постійному професійному вдосконаленні. 

 

6. Перспективний план наукових та навчально-методичних 

публікацій  

 

У контексті головного пріоритету діяльності кафедри – забезпечення 

якісного викладання навчальних дисциплін за освітніми програмами – важливо 

зосередитися на виконанні таких завдань: 

- підготовка сучасного навчально-методичного забезпечення з усіх дисциплін: 

коригування й удосконалення робочих програм, розробка методичних 

рекомендацій; 

- перевидання (з необхідними змінами) підручників і посібників, створених 

раніше;  

- підготовка до друку наукових праць викладачів за основними напрямками 

навчально-методичної діяльності кафедри; 

- створення нових навчальних посібників з вивчення української та російської 

мов як іноземних. 

Заплановані на найближчі роки навчальні посібники викладачів кафедри: 

1. Аббакумова Г. О. Навчальний посібник з розвитку мовлення для іноземних 

студентів (2022 р.). 

2. Дем’янюк А. А. Морфологія української мови (посібник для іноземних 

студентів) (2022 р.). 

3. Єщенко Н. О. Методика викладання лексики та граматики в іншомовній 

аудиторії (2023 р.). 

4. Звонко Г. О. Методична розробка з курсу «Українська мова для студентів-

іноземців» (2022 р.). 

5. Злотник-Шагіна О. О. Екскурсії в Києві, 3-я частина: методична розробка для 

іноземних студентів (2024 р.). 

6. Клімкіна О. І. Вступ до мовознавства: відеокурс для іноземних студентів 

(2024 р.). 

7. Малікова Л. Т. Навчальні матеріали до курсу «Функціональна морфологія» 

(для іноземних магістрантів-русистів) (2023 р.). 

8. Невойт В. І. Посібник для іноземців з граматики російської мови (2023 р.). 

9. Пабат В. В. Методичні розробки з практичного курсу російської мови (усне 

мовлення) (2021 р.). 

10. Прожогіна І. М. Комбінаторна лексикологія російської мови (2021 р.). 

11. Самусенко О. М. Посібник з аудіювання для студентів-іноземців (2021 р.). 

12. Перехейда В. В. Коментоване читання: посібник для іноземних студентів 

(2021 р.). 

13. Швець Г. Д. Читаймо українською. Вип. 2. Україна в легендах. Вип. 3. Казки: 

для дітей і не тільки. Вип. 4. В. Сухомлинський (2021-2023 рр.). 

14. Якубовська М. Ю. Навчальний посібник з російської мови для іноземців 

(2024 р.). 
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15. Колектив викладачів кафедри. Методика навчання української мови як 

іноземної (2025 р.). 

 

7. Основні умови успішного втілення плану розвитку кафедри 

 

Запропонований перспективний план розвитку кафедри української та 

російської мов як іноземних може бути реалізований за таких умов:  

- усвідомлення колективом кафедри відповідальності за якість виконуваних 

робіт та консолідація зусиль викладачів для розв’язання визначених у плані 

завдань; 

- підтримка проєктів кафедри керівництвом Університету та Інституту 

філології;  

- ефективна взаємодія кафедри з різними структурними підрозділами 

Університету, передусім з підготовчим відділенням для навчання іноземних 

громадян, іншими кафедрами, залученими до навчального процесу, 

методистами, НМК Інституту філології, НМЦ організації навчального 

процесу, відділом академічної мобільності та ін. 

  

 

 

 

Перспективний план розвитку кафедри підготувала к. філол. н., 

доц. Швець Г. Д. 

План обговорений і затверджений на засіданні кафедри української та 

російської мов як іноземних Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 09 жовтня 2020 р.). 

 

 

 

Доц. кафедри української та російської 

мов як іноземних,  

кандидат філологічних наук        Швець Г. Д. 

 

 

 

Директор Інституту філології 

доктор філологічних наук, професор     Семенюк Г. Ф. 

 


