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1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

 
В умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг та ринку 

праці України, у зв’язку з глобалізаційними процесами у світі, можливістю 
отримати освіту в інших країнах, в тому числі завдяки англомовним 
програмам, які набувають все більшої популярності, з поширенням 
дистанційних форм і платформ навчання, пріоритетними для кафедри 
англійської філології та міжкультурної комунікації є збереження академічних 
традицій і високих стандартів класичної університетської освіти, 
забезпечення високого наукового рівня лінгвістичних досліджень, підготовка 
висококваліфікованих фахівців у галузі англійської філології, 
конкурентоспроможних в Україні та за її межами, підготовка кадрів вищої 
кваліфікації для КНУ імені Тараса Шевченка та інших університетів, що і 
зумовлює необхідність розробки програми  розвитку кафедри. 

Кафедра англійської філології та міжкультурної 
комунікації   була  утворена у 2016 році шляхом об’єднання кафедри 
англійської філології та кафедри теорії комунікації та 
лінгвокраїнознавства.  Викладачі кафедри англійської філології, заснованої у 
1965р., читали теоретичні курси та  викладали англійську мову студентам 
старших курсів факультету романо-германської філології, здійснювали 
підготовку кадрів вищої кваліфікації. Кафедра теорії комунікації та 
лінгвокраїнознавста була  заснована у 1992 році у зв’язку з 
новими  підходами до викладання філологічних дисциплін, орієнтацією на 
комунікативний аспект у викладанні англійської  мови. 

Академічні традиції кафедри англійської філології були закладені 
відомими науковцями: д. філол. н.,проф. Жлуктенком Ю.О. (видатний  
мовознавець, перекладач, педагог, науковий керівник багатьох аспірантів, 
автор підручників, засновник школи соціолінгвістики та англійської  
філології,  завідувач кафедри, декан факультету романо-германської 
філології); к. філол. н., проф.Раєвською Н.М. (автор відомих підручників, 
науковий керівник багатьох  аспірантів і викладачів), д. філол. н. проф. 
Старіковою  О.М. (завідувач кафедри, автор підручників, науковий керівник 
аспірантів і докторантів), д. філол. н.  проф.Медведєвою Л.М.  (автор 
наукових монографій, підручників, науковий керівник аспірантів),                 
д. філол. н. проф., член-кореспондентом НАН України Акуленком В.В.,           



д. філол. н., проф. Скороходьком Е.Ф. Значний внесок у  становлення 
кафедри теорії комунікації та лінгвокраїнознавста зробили її перші завідувачі 
– д. філол. н. Почепцов Г.Г.(мл.), д. філол. н. проф.Карабан В.І. 

Наукові  школи, створені на кафедрі, еволюціонували, забезпечуючи 
академічну спадкоємність: школа  соціолінгвістики (проф. Жлуктенко 
Ю.О.),  школа англістики  (проф.Жлуктенко  Ю.О., проф. Раєвська Н.М., 
проф. Старікова  О.М, проф. Медведєва Л.М., проф. Бєлова А.Д., проф. Верба 
Л.Г., проф. Неборсіна Н.П. ). За час свого існування кафедра здійснювала 
різновекторні дослідження англійської мови й англомовної комунікації, які 
відповідали лінгвістичній парадигмі свого часу та тенденціям розвитку 
світової лінгвістики, а саме: дослідження в межах структурної лінгвістики, 
функціонально-семантичної граматики, прагматики,  семантики, теорії 
номінації, історії англійської мови, риторики, поетики, когнітивної 
лінгвістики, дискурсивного  аналізу, міжкультурної комунікації. За останні 
20 років підготовлені та успішно захищені 5 докторських і 80 кандидатських 
дисертацій. Випускники аспірантури і докторантури кафедри, які отримали 
науковий ступень кандидата і доктора філологічних наук працюють у НАН 
України, багатьох університетах України та інших країн.  

Зараз на кафедрі працюють 3 доктори філологічних наук, 2 професори, 
15 кандидатів філологічних наук, доцентів, 8 кандидатів філологічних наук 
на посадах доцентів, 6 кандидатів філологічних наук і 1 доктор філософії на 
посадах асистентів, 3 асистента. 

Кафедра забезпечує викладання широкого спектру теоретичних і 
практичних курсів з англійської мови для бакалаврів і магістрів, які вивчають 
у КНУ імені Тараса Шевченка західно-європейські мови та слов’янські мови. 
Кількість освітніх програм постійно зростає, відбувається їх вдосконалення 
та оптимізація. Це призводить до зростання кількості курсів англійської 
мови, урізноманітнення курсів з теорії англійської мови, що окреслює нові 
завдання перед професорсько-викладацьким складом кафедри.  
 Концептуальні засади розвитку кафедри англійської філології та 
міжкультурної комунікації  полягають у:  

• подальшому розвитку кафедри як провідного наукового центру 
України у галузі лінгвістики та англійської філології зокрема;  
збільшенні наукового потенціалу кафедри з  метою реалізації сучасних  
дослідних проектів;  підготовці  кадрів вищої кваліфікації, в тому числі 
для інших країн; 

• забезпеченні високих стандартів навчального процесу, вдосконаленні  
та оптимізації освітніх програм, що пропонує кафедра; вдосконаленні 
змісту теоретичних і практичних дисциплін; впровадженні  
інноваційних методів і методик викладання англійської мови; 
забезпеченні належної теоретичної і практичної підготовки 
випускників Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка;   



• розвитку і вдосконаленні онлайнової складової навчального процесу,  
що є вимогою сьогодення в умовах цифрової культури і дигіталізації як 
основного напряму інноваційного розвитку;  

• інтеграції кафедри у світовий науковий і освітній простір шляхом  
зміцнення контактів з університетами України та інших країн, 
публікації результатів лінгвістичних досліджень у наукових 
періодичних виданнях  інших  університетів. 

 
 
 

2. ТЕНДЕНЦІЇ  РОЗВИТКУ  КАФЕДРИ.  
МЕТА І ЗАВДАННЯ  КАФЕДРИ 

 
Метою динамічного розвитку кафедри є ефективне забезпечення 

навчального, наукового, міжнародного і виховного векторів діяльності.  
Основними тенденціями розвитку кафедри є:  

• збільшення її  наукового потенціалу; 
• розширення спектру лінгвістичних досліджень; 
• 100% забезпечення кадрового складу викладачами вищої кваліфікації;  
• підготовка нової генерації докторів наук, які здатні здійснювати 

науково-дослідну роботу за новими стандартами і вимогами;  
• забезпечення навчального процесу на рівні сучасних міжнародних 

стандартів  на всіх освітніх  ступенях;  
• збільшення контингенту магістрів і аспірантів, залучення іноземних 

громадян  на відповідні освітні програми.    
 

3. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ  КАФЕДРИ 
Кафедра здійснює набір і підготовку студентів за п’ятьма освітніми 

програмами (035 “Філологія”):  
ОС “Бакалавр”  

• “Англійська філологія та переклад, дві західноєвропейських мови/ English 
Studies and Translation, Two Foreign Languages” (гарант – к. філол. н. доц. 
Каптюрова О.В.),  

• “Англійська філологія, дві іноземних мови/ English Studies and Two Foreign 
Languages” (для іноземних громадян) (гарант – к. філол. н. Тищенко 
О.О.),  
ОС “Магістр”  

• “Сучасна англомовна комунікація та переклад, дві західноєвропейських 
мови /Communication Studies and Translation, Two Western European 
Languages)” (гарант – к. філол. н. доц. Скибицька Н.В.),   

• “Англійська мова і література” (заочна форма навчання (гарант –              
к. філол. н. доц. Перепльотчикова С.Є.),  

• “Англійська мова і література” (для іноземних громадян) (гарант –         
к. філол. н. доц. Яшенкова О.В.)  



 
ОС “Доктор філософії”  
Кафедра також  здійснює підготовку докторів філології в межах ОП в  

Навчально-науковому інституті  філології. 
 
Популярність ОП, що пропонує кафедра, зумовлена поєднанням 

традицій класичної університетської освіти з сучасними тенденціями 
підготовки фахівців,  вдалим вибором кластерів навчальних дисциплін. 

Унікальність ОП “Англійська філологія та переклад, дві 
західноєвропейських мови” полягає у поєднанні англійської мови, двох 
західноєвропейських мов (німецької або французької як другої іноземної,  
іспанської або італійської як третьої іноземної), перекладу, ділової  
англійської мови, що зумовлює її популярність і конкурс,  один з найвищих 
в Україні з моменту її відкриття. Дисципліни вибіркового блоку 
забезпечують  підготовку студентів до майбутньої роботи, безпосередньо до 
виконання функціональних обов’язків.     

Логічним розвитком ОП ОС “Бакалавр” є ОП “Сучасна англомовна 
комунікація та переклад, дві західноєвропейських мови” для ОС “Магістр”. 
Навчаючись послідовно на бакалаврській та магістерській програмах 
студенти КНУ можуть отримати глибоку теоретичну підготовку у галузі 
англійської філології, лінгвістики, належну практичну підготовку з трьох 
західноєвропейських мов і перекладу з двох західноєвропейських мов. 
Класична університетська освіта, глибока філологічна підготовка, знання 
трьох мов забезпечують конкурентоспроможність випускників на ринку  
праці.    

Залишаються популярними освітні програми для іноземних студентів. 
Щорічно збільшується набір студентів на освітню програму заочної 

форми навчання,  помітно покращується якість знань вступників на цю ОП.  
Подальша робота над освітніми програмами кафедри передбачає такі 

напрями:  
• підготовка до акредитації у 2023 році чотирьох освітніх програм з 

урахуванням нових вимог, актів, рішень МОН України; 
• розвиток і вдосконалення ОП з урахуванням тенденцій у сучасній  

лінгвістиці, філології, у підготовці лінгвістів, бакалаврів і магістрів 
філології;   

• підвищення якості викладання теоретичних і практичних дисциплін, 
перенесення фокусу на аналітичні і креативні завдання, що сприяють 
розвитку інтелектуального потенціалу студентів, кругозору, ерудиції, 
фахової підготовки і, відповідно, конкурентоспроможності випускників 
кафедри;  

• введення до ОП “Англійська філологія та переклад, дві 
західноєвропейських мови” інших західноєвропейських мов як другої 
іноземної  (наприклад, нідерландської) з метою диверсифікації ОП; 



• введення нових теоретичних дисциплін до навчальних  планів ОП,  в тому 
числі прикладного спрямування з метою покращення практичної  
підготовки випускників;  

• впровадження  нових вибіркових блоків  ОП з  метою надання студентам 
грунтовної   професійної підготовки, актуальних фахових знань; 

• розширення бази практик для програм ОС “Бакалавр” і “Магістр”, в 
першу чергу, шляхом залучення до освітнього процесу компаній та 
установ, для яких пріоритетними є інноваційні підходи, 
мультимодальність і мультимедійність, діяльність у віртуальному 
просторі.  

 
4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ  РОБОТИ КАФЕДРИ 

 
4.1.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
Головними напрямами навчально-методичної  роботи кафедри є:  

• організація навчального процесу на рівні міжнародних стандартів;  
• навчально-методичне забезпечення онлайнової складової 

навчального процесу, впровадження нових технологій і методик   
навчання, в тому числі, під час дистанційного  навчання,  
моніторинг їх ефективності; 

• створення  електронних підручників  і посібників і розміщення їх на 
сторінці кафедри на вебсайті кафедри; 

• вдосконалення методичного забезпечення програми “Англійська 
мова і література” (ОС “Магістр”, заочна форма навчання),  яка 
набуває все більшої популярності; 

• мовне і наукове  стажування  викладачів в  європейських країнах,  
англомовних  країнах;  участь викладачів  у  тренінгах; 

• вивченні досвіду провідних вищих навчальних закладів України та 
світу;   

• організація процесу акредитації освітніх програм ОС “Бакалавр” і  
“Магістр”. 
 

4.2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Науково-дослідна робота кафедри охоплює такі напрями як дискурсивнй 
аналіз, соціолінгвістика, семіотика, мультимодальність, когнітивна 
лінгвістика, герменевтика, лінгвопоетика, наратологія, риторика,  прикладна 
лінгвістика, соціолінгвістика,  теорія комунікації, міжкультурна комунікація, 
історія англійської мови, експериментально-фонетичні дослідження 
англійської мови.  

Науково-дослідна тема “Мультимодальність сучасної англомовної 
комунікації” (з жовтня 2019р.) відповідає останнім світовим тенденціям 
досліджень мови і комунікації.      



Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є:  
• здійснення дослідження англійської мови та англомовної комунікації 

згідно з кафедральною темою; розширення спектру досліджень комунікації 
у віртуальному просторі, публікація результатів лінгвістичних досліджень,  
проведення наукових конференцій; введення відповідної тематики в 
магістерські, бакалаврські, курсові  роботи  студентів; 

• введення до кола наукових досліджень на кафедрі таких напрямів 
дослідження як критичний аналіз дискурсу (CDA/CDS),  психолінгвістика,  
нейролінгвістика, прикладна лінгвістика, що належать до найбільш 
перспективних міждисциплінарних напрямів; 

• підготовка докторів філологічних наук для кафедри англійської філології 
та міжкультурної комунікації КНУ імені Тараса Шевченка як нової  
генерації науковців і керівників, здатних визначати пріоритетні напрями  
розвитку лінгвістики і перспективи розвитку кафедри; 

• підготовка кадрів вищої кваліфікації, докторів філософії і докторів 
філологічних наук для КНУ та  інших  університетів України; 

• підвищення ефективності аспірантури  і докторантури; 
• спрямовування викладачів на написання монографій; 
• впровадження нових англомовних лінгвістичних курсів в межах програми 

“Доктор  філософії” в Навчально-науковому інституті філології з метою 
підвищення привабливості ОП для громадян інших  країн, залучення до 
аспірантури  іноземних громадян;   

• публікація статей у наукових виданнях, що включені у науко-метричні 
бази даних категорії А, що спрятиме підвищенню статусу Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка у світових рейтингах, 
інтеграції української освіти у світовий науковий контініум;  

• публікація наукових статей у наукових періодичних виданнях КНУ та 
інших університетів України з метою підтримки вітчизняних видань на 
шляху їх включення до науково-метричних баз категорії А;  

• активізація діяльності викладачів і аспірантів щодо участі у грантових  
проектах; 

• залучення студентів бакалаврату і магістратури до науково-дослідної теми  
кафедри, стимулювання інтересу до наукової роботи, формування таким 
чином нової генерації потенціальних аспірантів, науковців та викладачів 
для  КНУ та університетів України. 

 
4.3. ВИХОВНА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА  РОБОТА 

 
Тенденції розвитку сучасного комунікативного простору та 

конкурентного середовища вимагають більшої активності від структурних 
підрозділів КНУ з метою висвітлення результатів їхньої діяльності та 
проведення культурно-просвітницької роботи,  що передбачає:  

• регулярне оновлення контенту на сторінці кафедри на вебсайті Навчально-
наукового  інституту філології;  



• висвітлення на сторінці кафедри у Facebook наукових подій і культурних 
заходів кафедри; розміщення креативних завдань студентів кафедри з  
метою популяризації освітніх програм кафедри; 

• спрямування викладачів до участі у теле- і радіопередачах з метою 
популяризації   освітніх програм кафедри, лінгвістики  як  сфери наукових  
досліджень і професійної активності.     

Важливим  аспектом виховної роботи є розвиток інтелектуального і   
культурного рівня студентів шляхом:  

• мотивації  студентів до участі у наукових конференціях, 
олімпіадах, конкурсах  наукових робіт, до написання наукових 
статей;  

• організації позакласних культурних заходів для студентів 
бакалаврату; 

• діяльності кураторів. 
Особливої уваги вимагає підтримка контактів з  випускниками кафедри 
минулих років,  відстеження їхньої професійної та кар’єрної траєкторій. 

 
4.5. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 
Покращення міжнародної співпраці є важливим завданням діяльності 

кафедри  і може бути реалізовано шляхом: 
• встановлення і розширення наукових зв’язків з університетами інших 

країн; 
• участі у розробці спільних науково-дослідницьких проектів; 
• запрошення з лекціями професорів з університетів європейських  країн; 
• обмін фахівцями для читання лекцій, спецкурсів; 
• стажування викладачів в європейських університетах; 
• створення спільних програм ОС “Магістр” з іншими університетами. 

 
4.6. КАДРОВА  ПОЛІТИКА 

 
Основними напрямами реалізації кадрової політики є:   

• підготовка докторів філологічних наук для кафедри англійської 
філології  та міжкультурної комунікації;  

• 100% забезпечення кадрового складу кафедри викладачами з науковим 
ступенем кандидата і доктора філософії, що диктується особливостями  
педагогічного навантаження кафедри;  

• максимальне сприяння викладачам з науковим ступенем кандидата 
філологічних наук на шляху до отримання вченого звання доцента, що 
зумовлене постійним збільшенням у педагогічному навантаженні 
кафедри курсів з теорії англійської мови, лекційної складової 
теоретико-практичних  курсів,  які  кафедра має забезпечувати;  

• омолодження професорсько-викладацького складу кафедри. 
 




