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ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  

 

Згідно з Законом України "Про вищу освіту" 2014 року основними 

завданнями вищого навчального закладу є, серед іншого, провадження на 

високому рівні освітньої та наукової діяльності, підготовка наукових кадрів 

вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі. 

Виконання цих завдань Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка вимагає злагодженої та ефективної роботи всіх його підрозділів, 

зокрема інститутів та кафедр. Формування національної еліти України та 

підготовка висококваліфікованих кадрів для наукових, освітніх, державних і 

виробничих установ спонукає створення програм розвитку Університету та 

відповідних його підрозділів, якими є Навчально-науковий інститут філології 

та кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. 

 

Історія кафедри суголосна з історією Університету Cв. Володимира, 

оскільки саме на церемонії відкриття Університету 15 липня 1834 року 

ординарний професор римської словесності М. Якубович виголосив промову 

"De pulchro Platonico" ("Про ідею краси у Платона"), задекларувавши  існування 

кафедри грецької та римської словесності. Очільниками кафедри були знані в 

усьому світі вчені-філологи: кафедри латинської мови - В. Субоч (з 1936 р.), 

В. Петровський (з 1945 р.), кафедри класичної філології - А. Білецький (1946-

1951 рр.), кафедри загального мовознавства та класичної філології - 

А. Білецький (1955-1978 рр.), С. Семчинський (1978-1999 рр.), В. Чемес (1999-

2000 рр., 2002-2005 рр.), М. Собуцький (2000-2001 рр.), Л. Звонська (2001-2002 

рр.), І. Голубовська (2005-2016 рр.), кафедри загального мовознавства, 

класичної філології та неоелліністики - І. Голубовська (з 2016 р.). 

Наукові інтереси викладачів кафедри охоплюють такі вектори студіювання: 

1) антропологічна парадигма наукового гуманітарного знання; 

соціолінгвістика, психолінгвістика,  еколінгвістика, етнолінгвістика, 

когнітивістика, лінгвокультурологія, політична лінгвістика,  

лінгвоісторіографія; 

2) український різновид середньовічної латини XV-XVIІ ст.; 

3) морфологія та синтаксис давньогрецької мови; давньогрецький 

філософський дискурс; грекомовна християнська література; грецька історична 

проза ІІ-ІІІ ст.; 

4)  переклад українською мовою новогрецьких художніх текстів; 



контрастивний аналіз подібних перекладів іншими мовами (англійською, 

російською, польською); 

5) створення різновекторних лексикографічних праць. 

Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальності 035 "Філологія" за 

такими освітньо-науковими програмами:  

Бакалавр: Класична філологія та англійська мова, 

                    Новогрецька філологія та переклад і англійська мова; 

Магістр: Класичні студії та західноєвропейська мова, 

                 Новогрецька філологія, англійська мова та переклад. 

Згідно з новими навчальними планами кафедра забезпечує викладання 

комплексу нормативних, вибіркових дисциплін, а також організовує самостійну 

роботу студентів. Кафедра забезпечує проведення лекційних та практичних 

занять для студентів Навчально-наукового інституту філології, а також таких 

структурних підрозділів Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, як ННЦ "Інститут біології та медицини", історичний, філософський, 

географічний факультети.  

З 2016 р. викладачами кафедри опубліковано: 300 навчально-методичних 

праць, 3 словники, 9 підручників, 20 навчальних посібників; 12 монографій та 

розділів монографій у закордонних виданнях, 250 наукових статей, у тому числі 

73 у фахових виданнях України, 55 у фахових закордонних виданнях, 62 у 

журналах, що входять до наукометричних баз, з них 8, що входять до 

наукометричних баз Scopus та Web of Science, інших публікацій – 54. Проведено 

2 Міжнародні наукові конференції (2019 р., 2021 р.),   університетську олімпіаду 

з латинської мови.  Захищено 6 кандидатських дисертацій, 1 доктора філософії 

та 1 докторська (згідно зі Звітом про діяльність кафедри за 2016-2021 рр. 

д.філол.н., проф. І. Голубовської). 
 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ 

Виходячи з основних стратегічних напрямів розвитку Університету та 

Навчально-наукового інституту філології, пріоритетними напрямами роботи 

кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики 

на період 2021–2026 рр. є: 

 удосконалення навчального процесу, а саме: розроблення і впровадження 

нових освітніх програм, які б задовольняли потреби сучасного здобувача 

освіти і наближали його до потенційного працедавця; застосування 

сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі; 

 посилення науково-дослідницької роботи; заохочення та стимулювання 

викладачів кафедри та студентів до участі в міжнародних програмах, 

проєктах, науково-дослідницькій діяльності; 

 розвиток міжвузівських та міжнародних освітніх і наукових зв’язків; 

 посилення співпраці кафедри з потенційними працедавцями та 

стейкхолдерами; 



 полівекторна співпраця з гарантами освітніх програм;  

 упровадження ефективної системи стажування викладачів кафедри як в 

Україні, так і за кордоном;  

 виховна, профорієнтаційна і культурно-просвітницька робота; 

 рекламування діяльності та здобутків кафедри з метою її популяризації у 

світовому освітньому та культурному просторі. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Підготовка сучасних філологів-класиків та неоелліністів ґрунтується на 

підвищенні якості освітніх послуг на основі поєднання традиційних і 

запровадження інноваційних методів, модернізації змісту гуманітарної освіти. З 

огляду на це актуалізуються такі завдання кафедри: 

1. Проведення моніторингу якості освітніх програм кафедри та навчальних 

досягнень студентів. 

2. Урахування інтересів здобувачів освіти, запитів ринку праці, 

лінгводидактичних інновацій, сучасних тенденцій у викладанні іноземних мов та 

перекладу під час редагування описів освітніх програм та удосконалення 

робочих програм дисциплін. Створення нових вибіркових дисциплін з метою 

збільшення і варіювання вибіркових складників в освітній програмі. 

Впровадження англомовних дисциплін в освітніх програмах кафедри і їх 

навчально-методичне забезпечення. Розробка викладачами кафедри 

електронних ресурсів для основних та вибіркових компонентів освітніх програм 

кафедри. Підготовка документів для акредитації (2023 р.) освітніх програм, які 

забезпечує кафедра.  

3. Створення нових, суголосних сучасним запитам і потребам, навчально-

методичних матеріалів. Удосконалення кафедральної бази електронних 

навчальних матеріалів. 

4. Підвищення науково-методичного рівня викладацького складу, 

проведення кафедрального навчально-методичного семінару із залученням  

викладачів інших підрозділів з метою обміну досвідом роботи.  

5. Організація співпраці з іншими ЗВО України з розвитку 

внутрішньоукраїнської мобільності студентів та викладачів (кафедрою 

класичної філології Львівського національного університету ім. І. Франка; 

кафедрою історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського 

національного університету ім. В. Каразіна; кафедрою румунської та класичної 

філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

кафедрою класичної та румунської філології Ужгородського національного 

університету). 

6. Розширення бази перекладацької практики з класичних мов для 

магістрів ІІ курсу: укладання угод про співпрацю з Центральним державним 

історичним архівом України (м. Київ), з Національною бібліотекою України 

імені В.І. Вернадського (м. Київ), з Інститутом українознавства ім. 

І. Крип’якевича НАН України (м. Львів),  з Інститутом української мови НАН 



України (м. Київ); та асистентської практики для магістрів І курсу: укладання 

угод про співпрацю з кафедрою іспанської та французької філології 

Лінгвістичного національного університету, з Українським медичним ліцеєм 

Національного медичного університету імені О. Богомольця, з Національним 

університетом біоресурсів та природокористування України. 

7. Перед керівництвом Навчально-наукового інституту філології та 

Університету ініціювати запровадження як обов'язкового компоненту освітніх 

програм гуманітарних та природничих спеціальностей курсу "Грецька, 

латинська фахова термінологія". Перед керівництвом Навчально-наукового 

інституту права та Університету клопотати про повернення курсу "Латинська 

юридична термінологія"  як обов'язкового компоненту освітньої програми. 

8. Створення комфортного середовища для здобувачів вищої освіти та 

викладачів: забезпечення сприятливих умов праці для співробітників кафедри, 

інформування студентів і членів кафедри щодо основних змін у навчальному 

процесі, надання консультативної підтримки студентів.  

9. Посилення контактів із випускниками кафедри з метою налагодження 

професійних та наукових зв’язків. 

10. Активізація профорієнтаційної роботи з абітурієнтами; збільшення 

привабливості освітніх програм для абітурієнта у сфері освітнього і наукового 

контенту, академічної мобільності, стажування, обміну та зворотного зв’язку з 

потенційними роботодавцями. 

 

НАУКОВА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Основною метою наукової та міжнародної діяльності кафедри є її 

організація на основі пріоритетності з урахуванням європейських і 

загальноосвітніх тенденцій. Стратегічними у цьому напрямі є: 

1. Розробляти фундаментальні кафедральні наукові теми "Антропологічні 

виміри класичних і сучасних мов" (16КФ044-01; керівник проф. Голубовська 

І.О.) та "Грецько-українські мовні та літературні контакти (зіставно-

лексикологічні та дискурсологічні студії" (16КП044-21; керівник доц. Савенко 

А.О.). 

2. Активізувати участь викладачів кафедри та студентів-магістрів у 

білатеральних наукових проєктах. Досвід подібної роботи викладачі кафедри 

(доц. Корольова Н.В., доц. Кощій О.М.) мали у 2019-2020 рр., коли брали участь 

у спільному Міжнародному українсько-білоруському науковому проєкті 

"Літературно-мовний простір українців і білорусів XVI-XVII ст." (ініційований 

Міністерством освіти і науки України та Державним комітетом з науки і 

технологій Республіки Білорусь). 

3. Поглиблювати спільну проєктну наукову діяльність викладачів кафедри 

та її випускників, долучаючись до участі у щорічному конкурсі наукових 

проєктів для гуманітарних та суспільних наук Національного фонду досліджень 

України. На сьогодні представники кафедри беруть участь у науковому проєкті 

"Еколінгвістичні модуси дискурсивного простору України в європейському 

полікультурному континуумі" (р/н 2020.02/0241; керівник проф. Корольов І.Р.). 



4. Активізувати участь викладачів кафедри у конкурсі наукових проєктів 

фундаментальних і прикладних досліджень, щорічно ініційованому 

Міністерством освіти і науки України. Науковий потенціал кафедри може бути 

зреалізований у таких сферах: 1) дослідження грецької та латинської 

термінології; 2) переклад і студіювання латиномовних і грекомовних пам'яток 

України 14-18 ст.; 3) переклад українською мовою і наукове дослідження 

пам'яток античності та раннього християнства; 4) неолатиністика як джерело 

пізнання культурної спадщини України. (Цей вектор діяльності необхідно 

належним чином репрезентувати, так як це роблять класики-ужгородці, 

діяльність яких відзначена нагородою - орденом Кирила та Мефодія ІІІ ступеня 

за переклад праці Михайла Лучкая "Historia Carpato-Ruthenorum"; наразі вони 

готують "Словник новолатинської мови" (на матеріалі праць М.Лучкая, 

І.Базиловича, І.Пастелія, В.Довговича)). 

5. Продовжити співпрацю з культурною інституцією "Міжвухами", в якій 

створено "Школу перекладачів філософських творів", де авторський клас 

перекладів давньогрецької філософії веде проф. Л.Л. Звонська. Отримання 

сертифіката Школи перекладачів сприятиме мотивації фахового розвитку 

студентів-класиків та дає гарантії працевлаштування, оскільки є суспільно 

значимий запит на такі переклади (видавництва "Дух і літера", "Фоліо", 

"Темпора"). 

6. Посилити перекладознавчий вектор діяльності кафедри з подальшим 

залученням викладачів кафедри до зна́чимий для історії та культури України 

проєктів. Серед останніх таких проєктів є ініційована Конституційним Судом 

України "Антологія зібрань українських конституцій" (в якій буде 

представлений переклад "Конституції" Пилипа Орлика, здійснений 

Мирославом Степановичем Трофимуком та Олександрою Петрівною Трофимук 

(Гоян). Варто створити на кафедрі Центр перекладів середньовічних і 

ранньомодерних латинськомовних творів з території України. 

7. Інтенсифікувати співпрацю з відділом академічної мобільності для 

розширення можливостей викладацького, наукового та адміністративного 

стажування (т.зв. "освітнього менеджменту"), оскільки це є одним із критеріїв 

успішності проходження акредитації у 2023 р. 

8. Розвивати співпрацю з кафедрою класичної філології Вільнюського 

університету. Першим успішним досвідом такого співробітництва є 

завершення магістерської програми з класичних студій на філологічному 

факультеті Вільнюського університету випускницею нашої кафедри Яною 

Резник, яка здобула стипендію на навчання в Литві, отримавши рекомендацію 

від Центру балтистики Навчально-наукового інституту філології. Наразі вона є 

аспіранткою кафедри класики та філософії Кіпрського університету, куди 

вступила, одержавши рекомендацію від кафедри класичної філології 

Вільнюського університету за високі результати в навчанні. На сьогодні 

існують попередні домовленості із завідувачем кафедри класичної філології 

Вільнюського університету, доцентом Аудронє Кучінскєнє про 

поглиблення співпраці в освітній і науковій діяльності через активізацію 

двосторонньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти першого і 



другого рівнів, а також третього освітньо-наукового рівня (аспірантів) і 

викладачів. 

Поглибити співпрацю з кафедрою класичної філології Білоруського 

державного університету підписанням угоди про двосторонню академічну 

мобільність здобувачів вищої освіти першого і другого освітньо-наукового 

рівнів та викладачів (маємо попередні домовленості із завідувачем кафедри — 

канд. філол. н., доц. Ольгою Прокопчук). З факультетом підвищення 

кваліфікації та перепідготовки Білоруського державного університету 

укласти угоду про можливість проходження стажування викладачів кафедри за 

програмою підвищення кваліфікації "Латинська мова і вступ до античної 

культури". 

Налагодити зв’язки з Academia Vivarium novum (Фраскаті, Італія), яка 

зокрема пропонує літні інтенсивні курси латини “з повним зануренням”, он-

лайн курси латини та греки та інший спектр послуг; з гуманітарним 

факультетом Українського Католицького Університету (познайомитися: з 

досвідом впровадження освітньої моделі Artes Liberales, яка об’єднує 

філологічну, історичну та культурознавчу спеціальності; зі  специфікою 

освітньої програми, яка передбачає 2 роки вивчення латини, 1 рік інтенсиву 

греки; пильну увагу до перекладу; обов’язковий курс "Вступ до комп’ютерної 

лінгвістики", який розкриває перспективи філології у сучасному цифровому 

світі); з Асоціацією класичних досліджень (до складу якої входять 

представники 46 країн) з перспективою членства та участі в конгресі у Вроцлаві 

(2025 р.); з Українським Патристичним Товариством з метою  залучення 

викладачів кафедри та студентів до перекладів патристичної літератури та 

злагодженої взаємодії з іншими українськими та зарубіжними перекладачами 

(серед поважних засновників УПТ - к.філол.н., кандидат богослов’я Олег 

Кожушний). 

Укласти угоду про співпрацю зі школою класичних і гуманітарних 

наук Фракійського університету імені Демокрита (м. Комотині,́ Греція). 

Полівекторність такої співпраці полягатиме у впровадженні: 

"Причорноморських студій" з кафедрою мов та культур причорноморського 

регіону та "Неоелліністичних студій" з кафедрою грецької філології, а також 

мовних і наукових стажувань викладачів та студентів, у проведенні спільних 

наукових конференцій, круглих столів, вебінарів тощо. 

Розширити співпрацю з Університетом Західної Македонії (м. Коза́ні), 

сформувавши окремі філологічні вектори діяльності у межах чинної угоди про 

співпрацю (попередні домовленості вже маємо з професором відділення 

міжнародної економіки Еванге́лосом Сіс́касом). 

У контексті дослідження загальноєвропейської теми "Мовно-культурний 

розвиток грецьких спільнот у Східній Європі" вважаємо за доцільне 

налагодження співробітництва з Університетом Бухаресту (з факультетом 

іноземних мов і літератур, де вивчається не лише новогрецька, а й латинська 

мови), з Університетом Масарика (м. Брно), де є спеціальність "новогрецька 

мова і література", з Варшавським університетом (з факультетом "Гуманітарні 

науки", де здобувають освіту за спеціальністю "новогрецька філологія"), з 



Софійським університетом імені Климента Охридського (з факультетом 

класичної і сучасної філології, де представлена "новогрецька філологія"). 

9. Поглибити співпрацю з посольством України в Греції з метою 

популяризування україністичних студій в Греції, посилити співробітництво з 

кафедрою слов’янських та російської мов Афінського університету та з 

посольством Греції та Кіпру в Україні з метою сприяння отримання грантів  для 

перекладацької та видавничої програм кафедри, а також залучення доброчинних 

фондів для підтримки талановитих студентів-неоелліністів. 

10. Започаткувати співпрацю з Європейською Асоціацією 

неоелліністичних студій з перспективою членства (наразі налагоджено зв’язки з 

секретарем цієї асоціації - Діно Тудором). Продовжити співробітництво з 

"Товариством вивчення творчості А. Пападіямандиса" з перспективою членства. 

11. Провести Міжнародні конференції: 1) пам’яті відомих неоелліністів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка проф. Ніни 

Федорівни Клименко та Олександра Даниловича Пономарева; 2) "Українське і 

східнослов’янське мовознавство у студіях зарубіжних дослідників"; 3) 

"Професор Андрій Олександрович Содомора у парадигмі сучасної української 

філології" (1.12.2022 р. - 85-річчя). Активізувати участь викладачів кафедри та 

студентів у Міжнародних Кренебергівських читаннях "Античність - Класика - 

Сучасність". Запровадити Міжнародні вебінари з актуальних проблем класичної 

філології та неоелліністики із залученням провідних спеціалістів з України та з-

за кордону та подальшим оприлюдненням на інформаційних порталах кафедри 

та Навчально-наукового інституту філології. 

12. Провести семінар для викладачів кафедри та студентів “Методика 

написання наукових проєктів та їх подальша презентація”. 

13. Здійснити оцифрування українських перекладів античної літератури як 

підготовчий етап для створення Корпусу українських перекладів античних 

джерел, а також оцифрування українських перекладів грецької літератури. 

14. Підвищити індекс Гірша праць викладачів кафедри, оскільки цей 

показник є вагомим при оцінюванні наукової діяльності, зокрема наукових 

проєктів. 

15. Активізувати просування наукового збірника "Studia Linguistica" до 

наукометричних баз, удосконалити сайт збірника за міжнародними стандартами. 

16. Стимулювати діяльність наукових студентських гуртків при кафедрі. 

Ініціювати та провести Всеукраїнський науковий та мистецький батл студентів-

класиків vs студентів-елліністів. 

 

ВИХОВНА І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

Окрім надання фахових освітніх послуг, діяльність кафедри націлена на 

виховання майбутнього громадянина, формування громадянської позиції щодо 

оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини. Важливим 

різновидом роботи кафедри є презентація її освітніх програм та інформування 

потенційних абітурієнтів про перспективи професійної підготовки за освітніми 

рівнями "бакалавр" та "магістр". З цією метою передбачено: 



1. Організувати зустрічі студентів з українськими та іноземними 

представниками творчої і наукової еліти. 

2. Мотивувати студентів до участі у наукових, культурних та просвітницьких 

заходах, до яких причетна кафедра загального мовознавства, класичної 

філології та неоелліністики.  Залучати  студентів до діяльності 

студпарламенту, роботи студентських наукових гуртків. 

3. Сприяти взаємодії студентів з успішними випускниками кафедри задля 

налагодження зв’язків та реалізації перспективи працевлаштування. 

4. Залучати студентів старших курсів до кураторської допомоги студентам-

першокурсникам (консультування, надання психологічної підтримки, 

індивідуальної допомоги).  

5. Прищеплювати студентам навички самоорганізації, розвивати їхню 

здатність до самонавчання і прагнення до професійного та особистісного 

самовдосконалення; сприяти розвитку креативності та самореалізації 

студентів. 

6. Створювати належні умови для реалізації культурно-просвітницької 

діяльності Центру елліністичних студій та грецької культури імені Андрія 

Білецького, а саме допомагати у проведенні літературних вечорів, круглих 

столів до знакових дат, конкурсів перекладу, виставок.  

7. Активізувати співробітництво з грецькими товариствами України, 

Одеським фондом грецької культури, Міністерством культури Греції. 

8. Постійно оновлювати інтернет-сторінку кафедри на офіційному сайті 

Навчально-наукового інституту філології та на популярних у молоді 

соціальних мережах і каналах (Facebook, Telegram, Instagram), активніше 

використовувати різні соцмережі і цифрові канали для популяризації 

освітніх програм кафедри. 

9. Створити та поширити відеозвернення випускників кафедри через 

мережеві платформи з метою проведення профорієнтаційної роботи 

кафедри. 

 

КАДРОВА ПОЛІТИКА 

Важливим фактором забезпечення високої якості освітнього процесу є 

кадровий потенціал кафедри, високий рівень фахової компетентності 

професорсько-викладацького складу. З метою підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників кафедри передбачено:  

1. Стимулювати викладачів кафедри з науковим ступенем кандидат 

філологічних наук до захисту докторської дисертації. 

2. Сприяти підвищенню на посадах тих викладачів кафедри, які мають 

відповідні показники у своїй роботі.  

3. З метою підвищення кваліфікації направляти викладачів кафедри на  



стажування у вищі навчальні заклади і наукові установи України та 

зарубіжжя.  

4. Формувати викладацький резерв спеціалістів, що забезпечують 

неоелліністичний вектор діяльності кафедри, оскільки актуальний стан 

справ на кафедрі у цьому питанні містить ризики для успішного 

проходження акредитаційної експертизи освітньої програми "Новогрецька, 

англійська мови та переклад". 

5. Стимулювати випускників магістратури продовжувати навчання на рівні 

доктор філософії з обранням актуальних для кафедри та української науки 

проблематики. 

6. Заохочувати викладачів кафедри до творчої ініціативи, плекати дух 

співробітництва та потреби в постійному професійному вдосконаленні. 

7. Забезпечити прозорі принципи розподілу навчального навантаження і 

функціональних обов’язків. 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ  

І НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ 

Викладачами кафедри заплановано підготувати: 3 монографії, 3 підручники, 

19 навчальних посібників, 5 навчально-методичних посібників, 6 

словників, 57 статей у фахових виданнях України, 43 статті у 

наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз 

даних, 8 методичних рекомендацій та 10 перекладів. 

Монографії: 

1. "Становлення і розвиток українського релігійного аксіологічного 

лексикону" (доц. Левко О.В.) (2024) 

2. "Ранньомодерні латинськомовні джерела з території України" (доц. 

Миронова В.М.) (2025). 

3. "Сучасна новогрецька література" (доц. Савенко А.О.) (2026) 

 

Підручники, посібники: 

1. Підручник "Реалії античності" (доц. Миронова В.М., доц. Корольова Н.В., 

проф. Мегела І.П., доц. Михайлова О.Г., доц. Лефтерова О.М.) (2022) 

2. Підручник "Середньовічні латинськомовні джерела" (доц. Миронова В.М.) 

(2023) 

3. Підручник "Порівняльна типологія класичних мов" (проф. Звонська Л.Л. 

(2024) 

4. Навчальний посібник "Латинська мова та фахова термінологія: Робочий 

зошит для студентів медичних спеціальностей" (доц. Лазер-Паньків О.В.) 

(2022) 

5. Навчальний посібник "Найдавніша грецька християнська гімнографія" 

(доц. Кожушний О.В.) (2023) 



6. Навчальний посібник "Давньогрецька мова: навчальний посібник /робочий 

зошит/ для студентів спеціальності "Класичні мови"" (доц. Лазер-Паньків 

О.В.) (2023-2024) 

7. Навчальний посібник "Комунікативні технології античності" (доц. 

Поліщук А.С.) (2022-2023) 

8. Навчальний посібник "Латинська герменевтика" (доц. Кощій О.М.) (2024-

2025) 

9. Навчальний посібник "Класичні мови як мови філософії в європейському 

континуумі" (проф. Звонська Л.Л.) (2024) 

10. Навчальний посібник "Основи термінознавства" (проф. Гриценко С.П.) 

(2024) 

11. Навчальний посібник "Максим Сповідник та його "Тлумачення на 

Молитву Господню" (доц. Кожушний О.В.) (2024) 

12. Навчальний посібник "Lingua Latina festiva" (доц. Корольова Н.В..) (2024)                  

13. Навчальний посібник "Особливості українського перекладу синтаксичних 

конструкцій з герундієм і герундивом в тексті G.J. Caesaris "Commentarii 

de bello Gallico, liber primus"" (доц. Михайлова О.Г.) (2024) 

14. Навчальний посібник "Рукописи Біблії давніми мовами" (проф. Звонська 

Л.Л.) (2025) 

15. Навчальний посібник "Ранньохристиянська література" (доц. Кожушний 

О.В.) (2025) 

16. Навчальний посібник "Латинська фразеологія з історико-літературним 

коментарем" (проф. Лучканин С.М.) (2025) 

17. Навчальний посібник "Аз василевун румей!: посібник з румейської мови 

для початківців (рівень А1)" (доц. Савенко А.О.) (2025-2026) 

18. Навчальний посібник "Основи психолінгвістики" (доц. Чемес В.Ф.) (2026) 

19. Навчальний посібник "Афінагор Афінянин та його творіння" (доц. 

Кожушний О.В.) (2026) 

20. Навчальний посібник "Історія давньогрецької літератури" (доц. Левко 

О.В.) (2026) 

21. Навчальний посібник "Античні сюжети у світовій літературі"  (доц. 

Лефтерова О.М.) (2026) 

22. Навчальний посібник "Античної метрики" (доц. Кожушний О.В.) (2026) 

23. Навчально-методичний посібник "Становлення лінгвістичної та 

педагогічної термінології" (доц. Корольова Н.В., проф. Гриценко С.П.) 

(2022-2023) 

24. Навчально-методичний посібник "Герменевтика давньогрецьких текстів" 

(доц. Поліщук А.С.) (2024-2025) 

25. Навчально-методичний посібник "Давньогрецька мова: Хрестоматія з 

коментарями" (доц. Левко О.В.) (2024) 

26. Навчально-методичний посібник "Ейдоси любові в давньогрецькій поезії: 

антологія-білінгва. Хрестоматія" (проф. Звонська Л.Л.) (2025) 

27. Навчально-методичний посібник "Практикум з давньогрецької мови для 

початківців" (доц. Левко О.В.) (2025) 



28. "Малий литовсько-український словник" (проф. Гриценко С.П. у співавт.) 

(2022) 

29. "Cловник української релігійної термінології" (доц. Левко О.В., проф. 

Гриценко С.П.) (2023) 

30. "Литовсько-український словник" (проф. Гриценко С.П. у співавт.) (2023) 

31. "Українсько-литовський словник" (проф. Гриценко С.П. у співавт.) (2024) 

32. "Українсько-латинський словник власних назв античних богів і героїв" (доц. 

Михайлова О.Г. у співавт.) (2025) 

33. "Словник середньовічної латини" (доц. Миронова В.М.) (2026) 

 

Cтатті у фахових виданнях України: 

1. "Модальна семантика службових слів у "Метафізиці" Арістотеля та  її 

відтворення в перекладі українською мовою" (проф. Звонська Л.Л.) (2022) 

2. "Ділова писемна пам’ятка XVI-XVII ст.: інформаційний простір і 

формулярні обмеження" (проф. Гриценко С.П.) (2022) 

3. "Динаміка уявлень студентської молоді про персоніфікований еталонний 

образ мови: українська vs  російська" (доц. Чемес В.Ф.) (2022) 

4. "Ономастичний простір новолатинської поезії України ранньомодерного 

періоду: етнічна і епічна топонімія" (доц. Кощій О.М.) (2022) 

5. "Еліпсис при субстантивації та його заповнення у філософських текстах" 

(проф. Звонська Л.Л.) (2023) 

6. "Атрибутивне поле лексеми земля у поезії М.Рильського" (проф. Гриценко 

С.П.) (2023) 

7. "Український правопис в контексті суспільної практики" (доц. Чемес В.Ф.) 

(2023) 

8. "Схолії до українськомовного перекладу шести вибраних Давидових 

псалмів" (доц. Кожушний О.В.) (2023) 

9. "Давньогрецький псевдоепістолярій у творі Діогена Лаертського "Життя і 

думки знаменитих філософів"" (проф. Звонська Л.Л.) (2024) 

10. "Деривативне поле полонізмів в українській мові" (доц. Чемес В.Ф.) (2024) 

11. "Орфоепія спонтанного українського мовлення в устах "українізованих" 

осіб" (доц. Чемес В.Ф.) (2024) 

12. "Схолії до українськомовного перекладу творінь Афінагора Афінянина" 

(доц. Кожушний О.В.) (2024) 

13. "Мовно-термінологічний простір доксографії Діогена Лаертського" (проф. 

Звонська Л.Л.) (2025) 

14. "Перекладацький аспект освіти з класичної філології: здобутки та новації" 

(проф. Звонська Л.Л.) (2025) 

15. "До проблеми "українізації" російської мови в Україні" (доц. Чемес В.Ф.) 

(2025) 

16. "Елліністична культура в творінні Афінагора Афінянина "Прохання за 

християн" (доц. Кожушний О.В.) (2025) 



17. "Лексичні "неперекладності" давньогрецького філософського дискурсу" 

(проф. Звонська Л.Л.) (2026) 

18. "Місія Лотоцького щодо церковної автокефалії: невідомі грамоти 

Константинополя" (проф. Звонська Л.Л.) (2026) 

19. "Описові дублети як чинник динаміки лексикону" (проф. Гриценко С.П.) 

(2026) 

20. "Слава в вишніх Богу, і на землі – мир…" або лінгвістично-богословські 

міркування з приводу відомого піснеспіву" (доц. Кожушний О.В.) (2026) 

21. "Особливості жанру офіційної епістолографії Константинопольської та 

Єрусалимської патріархії XVII ст." (проф. Звонська Л.Л.) (2026)  

22. "Інноваційні тенденції в дослідженні античної літератури" (доц. Лефтерова 

О.М.) (2026) 

23. "Українські писемні пам’ятки XVI-XVII ст.: стан дослідження. 

Бібліографічний покажчик" (проф. Гриценко С.П.) (2026) 

24. "Особливості богословського мовлення Максима Сповідника (на прикладі 

"Тлумачення на Молитву Господню")" (доц. Кожушний О.В.) (2026) 

25. 3 статті з актуальних питань українсько-румунських лінгвістичних 

контактів (проф. Лучканин С.М.) (2022-2024) 

26. 3 статті з актуальних питань історії класичної філології (проф. Лучканин 

С.М.) (2025-2026) 

27. 4 статті з актуальних питань аксіологічної лінгвістики (доц. Левко 

О.В.)(2022-2023) 

28. 2 статті з актуальних питань методики викладання латинської та 

давньогрецької мов студентам різних спеціальностей (доц. Лазер-Паньків 

О.В.) (2022-2025) 

29. 3 статті, присвячені аналізу особливостей вербалізації різних концептів у 

паремійному фонді давньогрецької мови (доц. Лазер-Паньків О.В.) (2022-

2026) 

30. 3 статті з актуальних питань інноваційної педагогіки у вищій школі (доц. 

Лефтерова О.М.) (2022-2024) 

31. 2 статті з наукової проблематики: лінгвістика тексту (доц. Лефтерова О.М.) 

(2025-2026) 

32. 4 статті з наукової проблематики грецької і латинської патристики, 

біблійного перекладу, дослідження греко-латинських памяток 

конфесійного стилю (доц. Левко О.В.) (2022-2026) 

33. 2 статті з актуальних питань методики викладання латинської мови на 

природничих спеціальностях (доц. Руда Н.В.) (2023) 

34. 3 статті з наукової проблематики міжмовних запозичень, класичної 

філології, семантичної системи української мови (доц. Руда Н.В.) (2025-

2026) 

35. 4 статі з актуальних питань класичної філології (доц. Михайлова О.Г.) 



(2022-2025) 

Статті у наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних 

баз даних:  

1. "Coaching as an Innovative Method of Developing Business Communication 

Culture" (проф. Гриценко С.П.) (2022)  

2. "Етнокультурна параметризація концепту ОБМАН в "Історії" Геродота" 

(доц. Поліщук А.С.) (2022) 

3. "Eco LinФguistic Modes in the Language Policy of Ukraine" (проф. Гриценко 

С.П., проф. Корольов І.Р.) (2022-2024) 

4. "Еколінгвістичні модуси рекламного неймінгу" (проф. Гриценко С.П.) 

(2023)  

5. "Еталонний образ "правильної" української мови в уявленні студентської 

молоді (соціо-ареальний аспект)" (доц. Чемес В.Ф.) (2023) 

6. "Концептуалізація мовної ввічливості в давньогрецькій мові" (доц. 

Поліщук А.С.) (2023) 

7. "Нова термінологія у науковому просторі України" (проф. Гриценко С.П.) 

(2024) 

8. "Нове в українській деривації"  (доц. Чемес В.Ф.) (2024) 

9. "Міфологічний простір у новолатинській поезії: лінгвокультурологічний 

вимір" (доц. Кощій О.М.) (2024) 

10. "Компаративні дослідження моделей наративності у Констандії Сотиріу та 

Світлани Алєксієвіч" (доц. Савенко А.О.) (2024)  

11. "Дискурсивна варіативність мовної ввічливості в давньогрецькій 

лінгвокультурі (на матеріалі Платона)" (доц. Поліщук А.С.) (2024) 

12. "Modern Philological Resarch: A Combination of Innovative and Traditional 

Approaches." (доц. Лефтерова О.М.) (2025-2026) 

13. "Етнокультурні маркери писемних пам’яток України XVI-XVII ст." (проф. 

Гриценко С.П.) (2025) 

14. "Термінологічна синонімія у творах Секста Емпірика та її рецепція в 

латинських перекладах" (проф. Звонська Л.Л.) (2025) 

15. "Мовна ситуація в Україні: тренди і вектори" (доц. Чемес В.Ф.) (2025) 

16. "Тема неоязичництва в творчості М. Коцюбинського та А. Пападіямандиса: 

лінгвоконцептуальний та текстуальний аспекти" (доц. Савенко А.О.) (2025) 

17. "Телевізійні ток-шоу: феномен гібридизації мовлення" (доц. Чемес В.Ф.) 

(2025) 

18. "Семантика давньогрецького optativus potentialis" (доц. Поліщук А.С.) 

(2025) 

19. "Румуністика в Україні: перспективи розвитку" (проф. Лучканин С.М.) 

(2026) 

20. "Синтаксичне калькування в інституціалізованому українському 

мовленні" (доц. Чемес В.Ф.) (2026) 

21. "Тема неоязичництва в творчості Л. Українки та А. Пападіямандиса: 

лінгвоконцептуальний та текстуальний аспекти" (доц. Савенко А.О.) (2026) 

22. "Oratio obliqua в давньогрецькій мові" (доц. Поліщук А.С.) (2026) 



23. "Українські ранньомодерні латинськомовні джерела: вектори 

дослідження" (доц. Миронова В.М.) (2022-2026) 

24. 3 статті з актуальних питань аксіологічної лінгвістики (доц. Левко 

О.В.)(2022-2023) 

25. 2 статті з актуальних питань методики викладання латинської та 

давньогрецької мов студентам різних спеціальностей (доц. Лазер-Паньків 

О.В.) (2022-2025) 

26. 2 статті, присвячені аналізу особливостей вербалізації різних концептів у 

паремійному фонді давньогрецької мови (доц. Лазер-Паньків О.В.) (2022-

2026) 

27. 5 статей із циклу "Латинські написи на творах мистецтва" (доц. Корольова 

Н.В.) (2022-2026) 

28. 5 статей із циклу "Латинська мова і сучасність" (доц. Корольова Н.В.) 

(2022-2026) 

29. 5 статей з наукової проблематики біблійного перекладу і дослідження 

греко-латинських пам’яток конфесійного стилю (доц. Левко О.В.) (2022-

2026) 

30. 2 статті з актуальних питань зіставного мовознавства, семантики 

демінутивів (доц. Руда Н.В.) (2022-2026) 

31. 3 статті з наукової проблематики семантичних змін у мовах світу, 

політичного дискурсу  (доц. Руда Н.В.) (2022-2026) 

32. 3 статті з актуальних питань класичної філології (доц. Михайлова О.Г.) 

(2022-2025) 

 

Наукові праці апробаційного характеру: 

1. 3 статті з з наукової проблематики грецької і латинської патристики та 

біблійного перекладу (доц. Левко О.В.) (2022-2026) 

2. Тези конференцій (доц. Лазер-Паньків О.В.) (2022-2026) 

 

Методичні рекомендації, вказівки, програми: 

1. Методичні рекомендації "Народна латини та та романські мови" (доц. 

Лефтерова О.М.) (2025) 

2. Методичні рекомендації "Латинська мова для перекладачів" (доц. Левко 

О.В.) (2022) 

3. Методичні рекомендації до лекційного курсу "Спорт і свята в античності" 

(доц. Михайлова О.Г.) (2022) 

4. Методичні рекомендації "Історія давньогрецької літератури" (доц. Левко 

О.В.) (2023) 

5. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Основи соціолінгвістики" 

(доц. Чемес В.Ф.) (2024) 

6. Методичні рекомендації "Античний театр і сучасність (на основі 

оригінальних текстів)" (доц. Левко О.В.) (2024) 

7. Методичні рекомендації "Latin language and medical terminology: work 

book" (доц. Руда Н.В.) (2026) 



8. Методичні рекомендації "Латинська епіграфіка і палеографія" (доц. 

Корольова Н.В.) (2026) 

 

Переклади: 

1. Еміліос Солому "Щоденник однієї зради" (доц. Савенко А.О.) (2022) 

2. Павлос Матесіс "Псина мати" (доц. Савенко А.О.) (2022) 

3. Іоан-Аурел Поп "Історія Румунії" (проф. Лучканин С.М.) (2023) 

4. Секст Емпірик "Нариси пірронізму" (проф. Звонська Л.Л.) (2023) 

5. Александрос Пападіямандис "Згубниця" (доц. Савенко А.О.) (2023) 

6. Діоген Лаерський "Життя і думки знаменитих філософів" (проф. Звонська 

Л.Л.) (2025) 

7. Алкі Зеї "Наречена Ахіллеса" (доц. Савенко А.О.) (2024) 

8. Переклад творів нобелівського лауреата Одиссеаса Елітиса (доц. Савенко 

А.О.) (2025) 

9. Грамоти Константинопольського патріарха до УНР (1919 р.) (проф. 

Звонська Л.Л.) (2026) 

10. Зірана Зателлі "Зошит снів" (доц. Савенко А.О.) (2026) 

 

ОСНОВНІ УМОВИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Основними умовами успішного здійснення програми розвитку кафедри 

загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики є: 

 вдалий добір науково-педагогічних кадрів, створення умов для їх  

результативної навчально-методичної та дослідницької діяльності; 

 підвищення викладачами кафедри свого наукового і професійного рівня;  

 злагоджена і ефективна участь співробітників кафедри у роботі над 

виконанням поставлених у Програмі розвитку кафедри завдань;  

 плідна співпраця кафедри з іншими підрозділами університету; 

 оприлюднення на платформі KNU Education, на сайті кафедри чи 

Навчально-наукового інституту філології програм кафедри, навчально-

методичних матеріалів; 

 вдале проходження акредитації освітніх програм; 

 підтримка ініціатив кафедри керівництвом Навчально-наукового 

інституту філології й Університету; 

 належне бюджетне фінансування. 

 

 

Програму розвитку кафедри загального мовознавства, класичної філології 

та неоелліністики Навчально-наукового інституту філології підготувала доктор 

філологічних наук, професор Гриценко Світлана Павлівна. 

 

 

 



Програму обговорено та затверджено на засіданні кафедри загального 

мовознавства, класичної філології та неоелліністики Навчально-наукового 

інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол №____ від ____ листопада 2021 р.). 

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


