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І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Становлення слов’янської філології і дослідження слов’янознавчої 
проблематики значною мірою пов’язується з діяльністю університетів. Одним з 
таких осередків є кафедра слов’янської філології, одна з найстаріших кафедр 
Київського університету, заснована 1842 року -  невдовзі після відкриття 
університету Св. Володимира. У різні періоди на кафедрі працювало чимало 
видатних філологів, мовознавців, літературознавців, перекладачів, славні імена 
випускників і викладачів кафедри увійшли в історію української славістики. У своїй 
нинішній діяльності викладачі кафедри спираються на інтелектуальний потенціал 
колективу, який формувався протягом багатьох років; упродовж десятиліть роботи 
накопичено великий досвід наукової та навчально-методичної роботи у фаховій 
підготовці славістів.

Нові виклики, пов’язані з глобалізацією, інтеграційними процесами в освіті, 
необхідністю приведення викладання слов’янських мов і літератур у відповідність 
до міжнародних стандартів, підвищенням вимог до якості навчального процесу і 
якості отриманих знань, породжують нові вимоги до підготовки бакалаврів і 
магістрів, спонукаючи до пошуку нових шляхів для забезпечення 
конкурентоспроможності випускників-славістів Інституту філології, до оновлення 
планів і напрямків діяльності кафедри.

Тенденції розвитку кафедри і плановані зміни стосуються розширення усіх 
напрямів діяльності кафедри -  і наукової, і викладацької, однак основним 
пріоритетом залишається діяльність кафедри як структурного підрозділу 
класичного університету дослідницького типу відповідно до програми розвитку 
Навчально-наукового Інституту філології та Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, підрозділу, який забезпечує надання глибоких 
і ґрунтовних знань, навичок та вмінь. Свою місію ми вбачаємо в підготовці 
фахівців, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань та 
умінь, можуть реалізувати себе в різних видах діяльності (викладання дисциплін 
філологічного циклу у вищих та середніх навчальних закладах, дослідницька 
робота в наукових установах різного рівня, усний і письмовий переклад у різних 
сферах зі слов’янських і на слов’янські мови, культурна дипломатія, творча робота) 
на найвищому рівні. Пріоритетом є конкурентноспроможність наших випускників. 
Випускники кафедри слов’янської філології успішно працюють перекладачами, 
викладають у закладах вищої освіти України та зарубіжжя, у закладах середньої 
освіти, працюють у дипломатичному корпусі, в ЗМІ, у державних установах, у сфері 
ІТ та ін.



З понад тридцяти мов, які вивчаються в Навчально-науковому інституті 
філології, кафедра слов’янської філології забезпечує викладання 6 іноземних мов, 
п’ять із яких є мовами Євросоюзу.

На кафедрі викладається широке коло теоретичних і практичних курсів зі 
слов’янських мов та літератур та низка практичних курсів для студентів, які 
навчаються на історичному факультеті.

Викладачі кафедри читають нормативні курси для студентів-славістів з таких 
дисциплін: основна слов’янська мова, історія основної слов’янської літератури, 
історична граматика слов’янських мов, історія слов’янських літературних мов, 
усний і письмовий переклад з\на слов’янські мови, проблеми художнього перекладу, 
країнознавство, порівняльна-історична граматика слов’янських мов, теоретичні 
проблеми слов’янського мовознавства та літературознавства, практичний курс 
основної та другої слов’янської мови тощо.

У 2016 р. на кафедрі впроваджено програму підготовки бакалаврів за 
спеціальністю «Слов’янська мова і література та переклад, українська мова і 
література». Програма, спрямована на підготовку фахівців з перекладу, розширила 
аспекти викладання слов’янських мов. Були розроблені відповідні навчальні 
програми дисциплін («Перекладацький аналіз тексту», «Теоретичні та прикладні 
аспекти слов'янського перекладу», «Морфологічні, лексичні, синтаксичні труднощі 
міжслов'янського перекладу», «Переклад власних назв і реалій у слов'янській та 
українській мовах» тощо).

Оскільки кафедра намагається постійно вдосконалювати навчальні програми 
та пристосовувати їх до сучасних запитів ринку праці, з 2020 року розпочалося 
впровадження нових освітньо-професійних програм для підготовки майбутніх 
фахівців ОС «бакалавр» за спеціальністю № 035 «Філологія»: «Словенська мова і 
література та англійська мова» за спеціалізацією № 035.039 «Слов’янські мови і 
літератури (переклад включно), перша словенська»; «Хорватська мова і література 
та англійська мова» за спеціалізацією № 035.037 «Слов’янські мови і літератури 
(переклад включно), перша хорватська»; «Сербська мова і література та англійська 
мова» за спеціалізацією № 035.035 «Слов’янські мови і літератури (переклад 
включно), перша сербська»; «Болгарська мова і література та англійська мова» за 
спеціалізацією № 035.032 «Слов’янські мови і літератури (переклад включно), 
перша болгарська»; «Чеська мова і література та англійська мова» за спеціалізацією 
№ 035.038 «Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша чеська»

З 1999 року кафедра проводить щорічні славістичні читання пам’яті академіка 
Л. Булаховського.

З 1999 року на кафедрі двічі на рік видається збірник наукових праць 
«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : пам’яті академіка 
Леоніда Булаховського», загалом уже вийшло 36 випусків. На даний момент 
готуються документи на внесення збірника до реєстру науковометичних видань.

Упродовж 1987-2021 років кафедру очолювала кандидат філологічних наук, 
професор О.Л. Паламарчук.

З вересня 2021 року обов’язки завідувача кафедри слов’янської філології, 
виконує доцент, кандидат філологічних наук О.Р. Чмир.

Професорсько-викладацький склад кафедри представляє спеціальність у:



• д.філол.н., проф. Т.О.Черниш є членом спеціалізованої ради Д26.170.01 при 
Інституті мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, за спеціальністю 
10.02.03 -  слов’янські мови;

• д.філол.н., проф. Т.О.Черниш є членом Експертної ради з проведення 
експертизи дисертаційних робіт МОН України з філологічних наук та 
соціальних комунікацій.

• д.філол.н., проф. Т.О.Черниш є членом комісії з етимології при Міжнародному 
комітеті славістів.

• д.філол.н., проф. Л. І. Даниленко — учений секретар Українського комітету 
славістів, член Фразеологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів.

• к.філол.н., проф. О.Л.Паламарчук -  член українського Комітету славістів.
• к.філол.н., доц. О.І.Дзюба-Погребняк, к.філол.н., доц. О.М.Деркач, 

ас.Л.М.Стеблина -  члени комісії з методики викладання слов’янських мов і 
літератур, а також електронних бібліотек і цифрової гуманітаристики при 
Міжнародному комітеті славістів.

II НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Діяльність кафедри визначається положеннями: Закону про вищу освіту (№ 
1556-VII від 01.07.2014), Статуту Університету (№2 від 08.11.2016 р.), Державної 
комплексної програми розвитку Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка на 2012-2020 рр., Стратегічного плану розвитку Університету на 
2018-2025 рр., Положення про кафедру Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (від 28 серпня 2019 р.), Стандарту вищої освіти України 
першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 
Філологія (від 20.06.2019 р. № 869), Стандарту вищої освіти України другого 
(магістерського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035
Філологія (від 20.06.2019 р. № 871), Стандарту вищої освіти України першого 
(бакалаврського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035
Філологія (від 20 червня 2019 року№ 869), Стандарту вищої освіти України другого 
(магістерського) рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035
Філологія (від 20.06.2019 р. № 871), а також введенням в український освітній
простір Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (Е8О-2015).

III СКЛАД І ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ
Кадровий потенціал кафедри складають 15 штатних науково-педагогічних 

працівників: 4 доктори наук і професори (д. філол. н., проф. Т.О.Черниш, к.філол. 
наук, проф. О.Л.Паламарчук, д. філол. н., проф. Л.І.Даниленко, д. філол. н., 
проф. Н.Л.Білик), 8 кандидатів наук (к. філол. н., доц. 0.1. Дзюба-Погребняк, 
к. філол. н., доц. О.П.Палій, к. філол. н., доц. О.А.Погребняк, к. філол. н., доц. 
М.М.Калениченко, к. філол. н., доц. О.Р.Чмир, к. філол. н., доц. О.М.Деркач,



к. філол. н., доц. О.В.Антоненко, к.філол.н., асис. Л.Є.Петровська) та 3 асис. 
Л.М.Стеблина, асис. Т.С.Доценко, асис. Б.П.Шелест.

На кафедрі впродовж багатьох років працювало 6 лекторів (з Хорватії, Сербії, 
Білорусії, Болгарії, Словенії), на даний момент, у зв’язку з переходом на нові 
системи обчислення навантаження викладачів (неповні групи, збільшення годин на 
самостійну роботу студентів, запровадження днів самостійної роботи студентів) 
кафедрі вдалося зберегти лише одного лектора (Хорватія).

При кафедрі слов’янської філології створені й успішно працюють 4 мовні 
центри: Центр славістики, Центр білоруської мови та культури імені В.Короткевича, 
Центр болгарської мови, літератури, історії та культури, Центр хорватської мови та 
культури.

Кафедра слов’янської філології продовжує розвивати кращі традиції 
славістичної школи нашого університету. Сьогодення кафедри це -  активна 
пошукова, викладацька, наукова та популяризаторська діяльність.

На даний момент у нас здійснюється підготовка фахівців за такими освітньо- 
професійними програмами:
1) освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю № 035 «Філологія»:

•«Білоруська мова і література, українська мова і література, англійська мова» 
за спеціалізацією 035.031 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), 
перша -  білоруська».

•«Болгарська мова і література та англійська мова» за спеціалізацією № 035.032 
«Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша болгарська»;

•«Сербська мова і література та англійська мова» за спеціалізацією № 035.035 
«Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша сербська»;

•«Словенська мова і література та англійська мова» за спеціалізацією № 
035.039 «Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша словенська»;

•«Хорватська мова і література та англійська мова» за спеціалізацією № 035.037 
«Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша хорватська»;

•«Чеська мова і література та англійська мова» за спеціалізацією № 035.038 
«Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша чеська»;

• у 2023 році завершуються старі освітні програми «Слов'янські мови 
(болгарська, сербська, словенська, хорватська, чеська) і літератури та переклад, 
українська мова і література»;

2) освітнього ступеню «магістр» за спеціальністю № 035 «Філологія»:
•за спеціалізацією 035.039 філологія (слов’янські мови та літератури (переклад 

включно) перша - словенська) освітньо-наукової програми «Славістика Центрально- 
Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: словенська та українська 
мови і літератури»;

•за спеціалізацією 035.037 філологія (слов’янські мови та літератури (переклад 
включно) перша - хорватська) освітньо-наукової програми «Славістика Центрально- 
Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: хорватська та українська 
мови і літератури»;

•за спеціалізацією 035.035 філологія (слов’янські мови та літератури (переклад 
включно) перша - сербська) освітньо-наукової програми «Славістика Центрально- 
Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: сербська та українська мови



•за спеціалізацією 035.032 філологія (слов’янські мови та літератури (переклад 
включно) перша - болгарська) освітньо-наукової програми «Славістика Центрально- 
Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: болгарська та українська 
мови і літератури»;

•за спеціалізацією 035.038 філологія (слов’янські мови та літератури (переклад 
включно) перша - чеська) освітньо-наукової програми «Славістика Центрально- 
Східної Європи і Балкан: теоретичні та прикладні студії: чеська та українська мови 
і літератури»;

•за спеціалізацією 035.031 філологія освітньо-наукової програми 
«Східнослов'янська філологія та англійська мова: теоретичні і прикладні
студії: білоруська та українська мови і літератури».

Кафедра слов’янської філології -  унікальна за своєю освітньою пропозицією, 
вона є єдиною в Україні, де викладається білоруська мова, і однією із двох, де 
викладаються словенська, сербська та хорватська.

Кафедра активно та плідно співпрацює з багатьма зарубіжними 
університетами, бере участь у міжнародних програмах обміну студентів, викладачів, 
у програмах «Еразмус+», міжнародних наукових конференціях і проектах тощо.

IV МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ
Метою роботи кафедри слов’янської філології є ефективна реалізація освітніх, 

наукових та організаційних заходів з підготовки висококваліфікованих фахівців із 
слов’янської філології зі знанням двох іноземних слов’янських мов та англійської 
мови в умовах реформування системи освіти України, інтеграції в європейський 
освітній простір.

Для досягнення поставленої мети і реалізації ідей визначаються такі основні 
завдання:

• подальше посилення науково-педагогічного потенціалу кафедри;
• постійне вивчення світових здобутків і тенденцій розвитку освіти й науки та 

їхня інтеграція в наукові дослідження кафедри;
• підготовка та видання нової навчально-методичної літератури для 

забезпечення відповідних навчальних дисциплін;
• організація, методичне забезпечення та проведення фахово-виробничої, 

асистентської, виробничо-педагогічної, перекладацької практик;
• моніторинг і вдосконалення дисциплін навчальних планів спеціалізації 

кафедри ОКР «Бакалавр» і «Магістр» відповідно до практичних потреб 
філології; аналіз ринку праці з позицій практичного застосування умінь і 
навичок філологів-славістів;

• розробка нових спеціалізацій (зокрема перекладознавчих) для філологів- 
славістів відповідно до потреб сучасного ринку праці, моніторинг і аналіз з 
позицій практичного застосування умінь і навичок філологів-славістів;

• орієнтування на світовий досвід університетської освіти (зокрема у 
слов’янських країнах) та його поєднання з національними традиціями в цій 
галузі, вдосконалення навчального процесу відповідно до сучасних світових 
освітніх стандартів, інтеграції в європейський освітній простір, впровадження
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• активна співпраця з науково-дослідними установами України та зарубіжжя;
• подальше розширення та поглиблення співпраці з закладами вищої освіти 

України та зарубіжжя;
• постійна підтримка зв’язку з випускниками кафедри для вивчення досвіду 

практичної фахової діяльності.

Головним напрямком роботи кафедри є формування у майбутніх фахівців- 
філологів професійних якостей найвищого рівня, вміння ефективно і творчо 
використовувати та розвивати свій фаховий потенціал.

Складова фахових дисциплін у загальній програмі підготовки бакалаврів і 
магістрів за спеціальністю «Слов’янська мова і література та англійська мова» 
базується на компетентісному підході, принципах Європейської системи 
взаємозаліку кредитних годин (ЕСТ8), вимог кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу.

V ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ

У сфері наукової, навчальної і навчально-методичної роботи пріоритетним
залишається забезпечення високої якості освіти і наукових розробок завдяки
професіоналізму і науковому авторитету викладачів.

Діяльність кафедри слов’янської філології зосереджуватиметься на таких 
напрямках:

• навчально-методична робота;
• науково-дослідна та інноваційна діяльність;
• розвиток міжвузівських та міжнародних освітніх і наукових зв’язків, 

співпраця з організаціями в сфері культури, міжнародної політики тощо;
• спільні з університетами та науково-дослідними установами слов’янських 

країн науково-дослідні проекти;
• кадрова політика, підготовка та підвищення кваліфікації професорсько- 

викладацького складу;
• виховна робота;
• профорієнтаційна і культурно-просвітницька робота.

VI ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність 
узгоджується з науково-дослідною роботою. Підвищення наукового рівня кадрового 
складу кафедри забезпечується за рахунок творчих відпусток, наукових стажувань, 
у тому числі закордонних, підготовки кандидатів та докторів наук через цільову 
аспірантуру і докторантуру, а також через прикріплення до кафедри з метою 
підготовки наукового дослідження.



VII НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Підготовка фахівців-славістів високого рівня як першочергове завдання 
кафедри слов’янської філології забезпечується завдяки постійному підвищенню 
якості освітніх послуг на основі поєднання традиційних та інноваційних методів 
навчання, модернізації змісту гуманітарної освіти, організації її відповідно до 
світових навчальних і наукових тенденцій. Кафедра планує:

• активізувати підготовку до видання навчально-методичних матеріалів, 
хрестоматій, посібників, підручників із профільних навчальних 
дисциплін кафедри;

• продовжувати модернізацію освітнього процесу на кафедрі шляхом 
створення й використання навчальних матеріалів із застосуванням 
інтерактивних методів навчання, інформаційно-комунікаційних та 
тренінгових технологій;

• здійснювати постійний моніторинг вітчизняного та закордонного 
освітньо-наукового простору для своєчасного реагування на актуальні 
процеси на ринку освітніх послуг, упровадження інноваційних 
технологій;

• з метою розширення освітнього простору на основі 
внутрішньоуніверситетської мобільності налагодити співпрацю з 
кафедрами та факультетами Університету, в освітніх програмах яких 
передбачено вивчення іноземних мов (Інститут міжнародних відносин, 
історичний факультет, Інститут журналістики, географічний факультет 
та ін.);

• розглянути можливість впровадження нових освітньо-професійних 
програм на комерційній основі, зокрема можливість розробки і 
впровадження міжфакультетських освітніх програм для студентів 
суспільно-гуманітарного спрямування (Інститут журналістики, 
факультет політології, історичний факультет тощо);

• поглиблювати співпрацю з Львівським національним університетом імені 
Івана Франка (кафедра слов’янської філології імені І.Свєнціцького), 
Ужгородським національним університетом та Івано-Франківським 
національним університетом імені Стефаника, Київським національним 
лінгвістичним університетом та Чеським Центром у Києві;

• забезпечити поповнення бібліотек мовних центрів, створених при 
кафедрі, новою навчально-методичною, художньою та країнознавчою 
літературою з метою залучення її до навчального процесу;

• продовжувати практику запрошення лекторів і висококваліфікованих 
спеціалістів з європейських університетів для проведення циклу лекцій і 
майстер-класів (Центр словенської мови як другої при Філософському 
факультеті Університету в Любляні, Інститут хорватської мови та 
загального мовознавства в Загребі, СгоаНсит при Філософському 
факультеті Загребського університеті, Міжнародний славістичний центр 
при філологічному факультеті Белградського університету та ін.);



VIII НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Напрямки науково-дослідної роботи кафедри слов’янської філології 
визначаються сучасними тенденціями в розвитку світової науки, вони покликані 
сприяти підвищенню рейтингу кафедри та Університету в освітньому просторі 
України та світу. Для вдосконалення науково-дослідної роботи вважаємо 
необхідним:

• посилити співпрацю з іншими кафедрами Інституту філології для 
проведення спільних наукових форумів, організації мистецьких і 
культурно-просвітницьких заходів;

• забезпечити організацію та діяльність наукових студентських гуртків у 
формі наукових семінарів, якими керують професори і доценти кафедри;

• ширше залучати до навчально-виховного процесу та науково-дослідної 
роботи провідних вчених України та світу;

• продовжити видання збірника наукових праць «Компаративні дослідження 
слов’янських мов і літератур : пам’яті академіка Леоніда Булаховського» 
як одного з провідних українських фахових українського періодичних 
наукових видань, завершити процес його введення до міжнародних 
наукометричних баз;

• брати участь у міжнародних наукових проектах;
• розглянути можливість проведення Всеукраїнської олімпіади зі 

слов’янських мов на базі нашої кафедри.

IX МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Міжнародна співпраця є одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри 
слов’янської філології. Ми ставимо перед собою такі завдання:

• продовжувати та розширювати співпрацю зі славістичними 
відділеннями та кафедрами україністики у вищих навчальних закладах, з 
якими вже підписано договори про співробітництво (університети в 
Загребі, Белграді, Софії, Празі, Брно, Оломоуці, Любляні, Мінську).

• налагоджувати співпрацю з зарубіжними вищими навчальними 
закладами, зокрема розглянути можливість укладення договорів про 
співпрацю з університетами в таких містах, як Крагуєвац, Нові Сад 
(Сербія), Осієк, Спліт, Задар (Хорватія), Марібор, Копер (Словенія), 
Цетінє (Чорногорія), Познань, Краків (Польща), Будапешт (Угорщина), 
Бухарест (Румунія) та ін.

• інтенсифікувати співпрацю з закордонними науково-дослідними 
закордонними установами (Інститут літератури Сербської академії наук, 
Інститут літератури Болгарської академії наук, Інститут хорватської мови 
та загального мовознавства Хорватської академії наук і мистецтв та ін.)

• продовжувати плідну практику залучення спеціалістів із Центру 
словенської мови як другої при Філософському факультеті Університету 
в Любляні, Інституту хорватської мови та загального мовознавства в 
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університеті, Міжнародного славістичного центру при філологічному 
факультеті Белградського університету та ін. до читання лекцій, 
проведення творчих майстерень для студентів кафедри;

• продовжувати участь у європейській освітній програмі "Еразмус +", в 
програмах міжнародного стажування, обмінів студентів;

• брати активну участь у міжнародних наукових конференціях.

X РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ ТА ВИХОВНА РОБОТА
Педагогічна діяльність кафедри, окрім надання фахових освітніх послуг, має 

на меті формувати у студента науковий світогляд і схильність до дослідницької 
діяльності, виховувати майбутнього громадянина-патріота з активною 
громадянською позицією. З цією метою передбачено:

• мотивувати талановитих студентів до участі в конкурсах наукових робіт, 
олімпіадах з мови і перекладу, до написання наукових статей і участі в 
конференціях, в роботі перекладацької майстерні;

• активно залучати студентів до загальноуніверситетських та 
загальноукраїнських наукових, мистецьких, культурних заходів, до 
громадського життя університету, органів студентського самоврядування;

• організовувати зустрічі студентів з провідними науковцями, письменниками, 
перекладачами, митцями;

• залучати студентів до участі в організації і проведенні конференцій кафедри;
• продовжити практику зустрічей з успішними випускниками кафедри як спосіб 

налагодження партнерських взаємин між студентами і випускниками, 
залучення студента до цікавих проектів із перспективою працевлаштування;

• залучати студентів старших курсів для допомоги студентам молодших курсів, 
зокрема першокурсникам, у формі надання різноманітних консультацій, 
психологічної підтримки, сприяння у вирішенні навчальних та особистих 
проблем, питань, пов'язаних із профорієнтацією тощо;

• стежити за умовами проживання студентів у гуртожитках, допомагати їм у 
вирішенні побутових проблем.

XI ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
Важливим аспектом роботи кафедри є презентація її освітніх програм та 

інформування потенційних абітурієнтів про можливості навчання й перспективи 
подальшого працевлаштування. Для цього плануємо:

• з метою формування якісного контингенту студентів здійснювати 
профорієнтаційну роботу серед цільової аудиторії старшокласників; 
розширювати взаємодію із середніми та середніми спеціальними навчальними 
закладами;

• активізувати роботу інтернет-сторінки кафедри на офіційному сайті Інституту 
філології та на популярних соціальних мережах і сервісах (Facebook, Telegram, 
Instagram, Twitter), активніше використовувати різні соціальні мережі та 
інтернет-сервіси для популяризації освітніх програм кафедри;

• оновлювати базу випускників кафедри, підтримувати з ними зв'язки,
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проекти кафедри; поширювати відеозвернення випускників через мережеві 
платформи з метою сприяння профорієнтаційній діяльності кафедри.

• залучати талановиту молодь з числа студентів до організації та проведення 
загальнодержавних, університетських та факультетських свят, презентацій, 
олімпіад, Дня відкритих дверей, посвяти у першокурсники, Днів університету 
та Інституту філології; участі у різноманітних культурно-просвітницьких та 
мистецьких акціях столиці України;

• ознайомлювати студентів і науково-педагогічних працівників з юридичними 
документами, наказами і розпорядженнями керівництва Університету та 
Інституту для формування правової культури;

• сприяти формуванню громадянської та національної свідомості студентів, 
патріотизму; залучати до вивчення історії та традицій університету, країни, 
засвоєння надбань культурної спадщини українського народу;

XII КАДРОВА ПОЛІТИКА, ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

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:

- отримання вчених звань доцента та професора шляхом виконання необхідних 
вимог, що висуваються, зокрема через підготовку необхідної кількості відповідних 
наукових публікацій високого рівня;

- підготовку і захист кандидатських і докторських дисертацій через 
аспірантуру, докторантуру, прикріплення до кафедри;

- розробку комплексної програми стажування викладачів у провідних науково- 
дослідних установах НАН України, вітчизняних та зарубіжних університетах.

- участь викладачів, аспірантів та докторантів кафедри в міжнародних школах, 
конференціях, семінарах.

- набір до аспірантури мотивованих до наукової роботи талановитих випускників
магістратури.

XIII ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ І НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДРИ

І.Монографії:

• Україна та українці в літературі південнослов’янських народів про Першу 
світову війну (доц. Дзюба-Погребняк О.І., 2025)

• Постмодерністська парадигма чеської прози другої половини XX століття 
(доц. Палій О.П., 2024)

• Біблеїзми у болгарській мові: структурно-семантичні трансформації,
особливості функціонування (асист. Доценко Т.С., 2025)

2.Підручники, посібники:



• Навчальний посібник «Українсько-словенські літературні взаємини» (доц. 
Дзюба-Погребняк О.І., 2023)

• Навчально-методичне видання «Чеська література 90-х років XX століття» для 
магістрів кафедри слов’янської філології (Палій О.П., 2023)

• Навчально-методичне видання «Новітня білоруська література у взаєминах із 
українським літературним процесом» для магістрів кафедри слов’янської 
філології (Погребняк О.А., 2024)

• Посібник «Чеська фразеологія і пареміологія. Бібліографія джерел XIX - 20-х 
років XXI ст.» (проф. Л. І. Даниленко, 2021).

• Посібник «Чеська фразеологія і пареміологія. Семантика і функціонування» 
(проф. Л. І. Даниленко, 2024)

• Навчально-методичний комплекс «Вступ до слов’янської філології» (для 
розміщення на сайті, доц.Чмир О.Р., 2023)

• Навчальний посібник «Сербська агіографія XIII -  XVII століть» (Деркач О.М., 
2023)

• Навчальний посібник «Слов’янський роман кінця XX ст.: проекція
постмодернізму» (колектив авторів кафедри, упорядник Палій О.П., 2024 )

• Навчальний посібник «Синестезія в системі компаративістики (на матеріалі 
сучасного сербського роману)» (Білик Н.Л., 2024)

• Методична розробка «Завдання з чеської мови для самостійної роботи 
студентів-славістів» (Шелест Б.П., 2023)

• Навчальний посібник «Чеські тексти та лексичні вправи для студентів- 
славістів 1-3 курсів. Вибірка з чеських періодичних видань та інтернет- 
ресурсів» (Шелест Б.П., 2025)

• Навчальний посібник «Хорватська мова (збірник вправ з граматики для 
студентів)» (Петровська Л.Є., 2023)

• Методичні вказівки до курсу «Спільнослов’янська спадщина у лексиці 
слов’янських мов» (Черниш Т.О., 2022)

• Навчальний посібник «Історія польської літературної мови. Ч. 2» (Черниш 
Т.О., 2023)

• Посібник з історії сербської літературної мови (Стеблина Л.М., 2023)
• Методичні рекомендації до курсу «Основна слов’янська мова (сербська)» 

(Стеблина Л.М., 2024)
• Методичні рекомендації до курсу «Основна слов’янська мова (хорватська)» 

(Стеблина Л.М., 2025)
• Навчально-методичний посібник з чеського словотвору (Паламарчук О.Л., 

Антоненко О.В., 2022)
• Українсько-чеський та чесько-український словник термінів ринку 

нерухомості / Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník realitní terminologie 
(Паламарчук О.Л., Антоненко О.В., 2024).

• Чеська мова для українців. Вид 2, доповнене. (Паламарчук О., Лобур Н., Гасіл 
ї., Гасілова Г., 2022-23)

• Болгарсько-український словник фразеологізмів біблійного походження 
(асист. Доценко Т.С., 2022)

• Болгарсько-український словник лінгвістичної термінології (Доценко Т.С. у 
співавт., 2023)



Практикум з болгарської мови: іменник (асист. Доценко Т.С., 2024)

З.Статті у фахових виданнях України та іноземних альманахах:
• 3 статті з проблематики вивчення південнослов’янських літератур (доц. 

Дзюба-Погребняк О.І., 2025)
• 4 статті з проблематики вивчення сучасної чеської літератури та сучасної 

чесько-української перекладацької рецепції (доц. Палій О.П., 2025)
• 2 статті з проблематики вивчення білоруської літератури та сучасної 

білорусько-української перекладацької рецепції (доц. Погребняк О.А., 2025)
• 2 статті з проблеми «Семантика слов’янських мов у проекції на традиційну 

духовну культуру слов’ян» (проф. Л. І. Даниленко, 2021-2023)
• 1 стаття з проблем міжмовної фразеологічної еквівалентності в перекладах 

української та чеської художньої літератури (проф. Л. І. Даниленко, 2021).
• Стаття з проблематики дискурсивно-функційної взаємодії мови та політики 

«Вєх як засіб мовного супротиву комуністичній ідеології: мовностилістичні 
особливості фейлетонів Ст.Вєхецького кінця 40-х -  50-х р.» (проф. 
Т.О.Черниш, 2022)

• Огляд новітніх досягнень польських філологів у царині загального 
мовознавства та лінгвополоністики: рецензія на підсумкову монографію 
видатного представника польської когнітивної лінгвістики проф. Ренати 
Гжегорчикової «Мова на службі думки». — Варшава: Варшавський 
університет, 2021 (проф. Т.О.Черниш)

• 3 статті з проблематики вивчення сербської та хорватської літератур XX і XXI 
століття (доц. Деркач О.М., 2023)

• Стаття з проблематики дослідження сучасної чесько-української
перекладацької рецепції (Шелест Б.П., 2022)

• Стаття на наукову проблематику вивчення та викладання слов’янських мов 
(зокрема чеської) (Шелест Б.П., 2024)

• 2 статті, присвячені фразеологічним дослідженням південнослов’янських мов 
(Петровська Л.Є., 2022 -  2023)

• Стаття з проблематики викладання близькоспоріднених мов (Петровська Л.Є., 
2023)

• Стаття про викладання сербської мови в Київському національному 
університеті імені Т.Шевченка (Стеблина Л.М., 2022)

• 3 статті з проблематики вивчення болгарської мови (асист. Доценко Т.С., 2022- 
2025)

4.1нші публікації:

• 2 рази на рік видавати збірник наукових праць «Компаративні дослідження 
слов’янських мов та літератур».

• Постійно оновлювати, публікувати і/або оприлюднювати на освітніх 
платформах для дистанційного навчання Університету робочі програми з 
навчальних дисциплін згідно з навантаженням (усі викладачі кафедри) 
(2021-2026).



XIV ОСНОВНІ УМОВИ УСПІШНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМИ
Запропонована програма може бути успішно реалізована завдяки послідовному 

професійному виконанню зазначених у ній положень і завдань співробітниками 
кафедри, які взяли на себе певні зобов'язання, значною мірою також за підтримки 
запланованих проектів відповідними структурами Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (ректоратом, Управлінням міжнародної 
співпраці, видавничо-поліграфічним центром «Київський університет», навчально- 
методичними комісіями, відділом аспірантури та ін.). Таким чином, основною 
успішного здійснення програми розвитку кафедри слов’янської філології є такі 
передумови:

• збереження колективу висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, 
створення сприятливих умов для ефективної освітньої та наукової діяльності;

• постійне підвищення викладачами кафедри свого наукового і професійного 
рівня;

• формування необхідного ресурсного потенціалу, технічне переоснащення 
навчальних аудиторій, кафедри та культурно-освітніх Центрів;

• оновлення та збереження обладнання та устаткування в приміщеннях, 
закріплених за кафедрою (Центр славістики, ауд. 126., Центр болгаристики, ауд. 
106, Центр білоруської мови і культури, ауд. 111, Центр хорватської мови та 
культури,ауд. 104)

• застосування наукових досліджень у практиці;
• розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи серед 

школярів;
• соціальний захист працівників кафедри, відповідне бюджетне фінансування 

діяльності кафедри.

Програму розвитку підготувала к.філол.н., доцент кафедри слов’янської 
філології Дзюба-Погребняк Олена Іванівна

Програму обговорено і прийнято за основу рішенням кафедри слов’янської 
філології (витяг із протоколу засідання кафедри № 6 від 17 листопада 2021 року).

к. філол. н.,
доцент кафедри слов’янської філології Олена ДЗЮБА-ПОГРЕБНЯК


