
  ПРОГРАМА 

розвитку кафедри російської філології 

Навчально-наукового інституту філології 

Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

 

1.Найважливіші вектори освітянської та науково-дослідної 

діяльності кафедри російської філології 

 

Кафедру російської філології Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка було створено у травні 

2016 року шляхом об’єднання кафедр російської мови та історії російської 

літератури. Проте історія кафедри починається з моменту створення 

Київського університету св. Володимира, у якому у 1834 році  було 

засновано кафедру російської словесності,  яка згодом отримала назву  

кафедри російської мови та словесності. Кафедра входила до складу 

історико-філологічного відділення філософського факультету. Протягом 

перших шести років кафедру російської словесності очолював 

М. О. Максимович (у 1834-1835 рр. – ректор Університету святого 

Володимира, з 1836 р. – декан філософського факультету), який фактично 

перетворив її на кафедру руської (східнослов’янської – термін М. О. 

Максимовича) словесності. Кафедра стала потужним осередком культурного 

життя, одним із центрів філологічної науки і колискою подальших 

філологічних шкіл Київського університету. 

Упродовж XIX століття на кафедрі викладали видатні філологи 

М. Т. Костир, О. І. Селін, І. П. Хрущов, І. М. Жданов, О. І. Соболевський, 

відомий своїми роботами в галузі історії російської мови, діалектології, 

палеографії; А. М. Лобода, П. В. Владимиров.  У 1903-1914 рр. кафедру 

очолював проф. В. М. Перетц, який увійшов в історію літературознавства як 

засновник філологічного методу. З 1907 р. під керівництвом В. М. Перетца 

плідно працював «Семінарій російської філології», у роботі якого в різний 

час брали участь М. К. Гудзій, В. І. Маслов, В. П. Адріанова-Перетц, 

Б. О. Ларін, М. К. Зеров, О. К. Дорошкевич, М. Я. Калинович та інші видатні 

філологи. На кафедрі працювали й учні В. Перетца –   С. І. Маслов, 

А. М. Лобода, О. М. Назаревський. 

 У 1915 – 1918 рр. на цій кафедрі на посаді приват-доцента, а згодом і 

професора працював І. Огієнко, що став відомим українським мовознавцем, 

істориком церкви, державним і культурно-освітнім діячем, міністром освіти 

УНР. 



  Після В. М. Перетца кафедру до 1950 р. (з перервами) очолював 

відомий мовознавець і славіст М. К. Грунський (у 1944-1945 рр. очолював 

кафедру мовознавства, яка фактично об’єднувала всі мовознавчі кафедри). 

Він досліджував мову старослов’янських пам’яток, граматику й історію 

слов’янських мов, брав активну участь у підготовці  українського правопису.   

        Нині  на кафедрі працюють п’ять докторів наук, професорів та  дев’ять 

кандидатів наук, доцентів: проф. Г. Ю. Мережинська,  проф. Л. П.  Дядечко, проф. 

І. С. Заярна,  проф. Н. В. Слухай, проф. О. С. Снитко, доц. Н. В. Беляєва, доц. 

О. О. Бондаренко, доц. Д. І. Воронін, доц. І. А. Кулінич, доц. Л. О.  Медведєва, 

доц. М. Й. Назаренко, доц. О. В. Поддєнєжна, доц. Д. О. Теряєв,  доц. 

О. О. Василевич.  Це – прекрасно підготовлені професіонали-філологи, які 

активно працюють як на академічній, так і науковій ниві України. Вони є 

українськими за духом педагогами та вченими. Їх діяльність на кожному кроці 

спрямована на збагачення інтелектуального потенціалу держави.  

         Важливим вектором наукової діяльності кафедри був волонтерський 

науковий проект «Інформаційна агресія та захист інформаційного простору 

сучасної України» ( 2014 – по т.ч.),  який виконувався та виконується разом з 

науковцями НА СБУ.  Інформацію про проєкт див.: 

 https://www.youtube.com/watch?v=jTUtlVor5C4 

         Виконання проєкту передбачало вивчення сугестивних технологій, які 

використовуються  в інформаційно-психологічному протистоянні. Крім 

теоретичного осмислення механізмів сугестії надавалися конкретні рекомендації 

органам державної влади та силових відомств щодо забезпечення 

контрсугестивних дій, проводились тренінги з оперативним складом СБУ. 

         Важливим підсумком  став вихід монографій «Гібридна війна: технології 

сугестії та контрсугестії» (2018 рік). На другому етапі  роботи центральною 

стала проблема стратегічних комунікацій в умовах гібридної війни,а саме 

дослідження наративних технологій, які  є найефективнішим інструментом 

впливу (монографія «Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від 

волонтера до науковця» (2018 рік)  та практичний порадник «Стратегічні 

комунікації для фахівців сектору безпеки і оборони» (2019 рік). 

        Теоретико-прикладні проблеми, пов’язані з лінгвістичним забезпеченням 

інформаційного захисту суспільства, стали предметом дослідження аспірантів 

кафедри О. Гілюн та С. Гречки. 

Результатом реалізації суспільно-важливих векторів наукової діяльності 

членів кафедри була підготовка та друк видання Крім «Кобзаря». Антологія 

української літератури. 1792–1883: У двох частинах. К.: Laurus, 2021. 

496+488 с. 

Автором та виконавцем проєкту був доцент кафедри М. Назаренко. 

https://www.youtube.com/watch?v=jTUtlVor5C4


Метою проєкту була реактуалізація класичної української літератури для 

сучасного читача, повернення напівзабутих і зовсім забутих текстів до 

сучасного культурного поля, контекстуалізація українсько- й 

російськомовних текстів XIX ст. в культурному русі «від Малоросії до 

України». 

   За ініциативою та участю проф. Л. Дядечко було реалізовано 

міжнародний науковий проєкт «Шевченкове слово в мовах світу», у 

виконанні якого взяли участь 14 доцентів і професорів Навчально-наукового 

інституту філології та 8 учених із Білорусії, Вірменії, Грузії, Естонії, 

Словаччини та ін. країн. Проєкт був завершений публікацією словника-

довідника (43 друк. арк.) у 2020 р. – першого у світовій лексикографії 

багатомовного словника письменника.   

 

2. Характеристика новітніх освітніх програм, впровадження яких 

забезпечує кафедра російської філології 

 

        Продовжується розбудова освітніх  програм кафедри  відповідно до 

сучасних вимог ринку праці та викликів, які стоять перед  суспільством та 

вищою школою. ОП «Російська мова і література та англійська мова (ОР – 

бакалавр)  та «Російська мова і література та іноземна мова: сучасні 

теоретичні і прикладні студії» (ОР – магістр)  орієнтовані на підготовку 

кваліфікованого гуманітарія, який здійснює лінгвістичну та 

літературознавчу експертизу текстів; їх літературне редагування, 

лінгвістичне програмування поведінки людини, розробляє стратегії і тактики  

міжкультурної комунікації, розуміється на тенденціях розвитку світової ( у 

тому числі – і російської) літератури, на професійному рівні володіє 

іноземною мовою. Визначальною рисою  освітніх програм є  їх  

спрямованість на найсучасніші вектори філологічних досліджень та 

актуальні потреби ринку праці, їх розмаїття з акцентом на новітні форми 

відтворення, збереження та передачі вербальної та невербальної інформації. 

У підготовці філологів враховуються найактуальніші вектори сучасного 

мовознавства та літературознавства. Навчальні плани постійно 

переглядаються та вдосконалюються, проводиться плідна робота зі 

стрейкхолдерами, головним серед яких є НА СБУ. У коло стейкхолдерів, з 

якими постійно співпрацює кафедра, входять найуспішніші випускники 

кафедри попередніх років. 

ОП «Російська мова і література та англійська мова (ОР – бакалавр)  

передбачає: 



1)викладання всіх обов’язкових гуманітарних дисциплін, лінгвістичних 

та літературознавчих  курсів; 

2)викладання англійської  мови  з урахуванням новітніх трендів 

віртуального та інтерактивного навчання; 

3)глибоку підготовку з теоретичних курсів  російської  та іноземної 

мови та літературознавства,, комплекс теоретичних дисциплін, що 

забезпечують фундаментальну підготовку, професійний рівень, 

світогляд сучасного фахівця з  філологічною освітою;   

4) поглиблену філологічну підготовку завдяки значному за обсягом  

курсу історії російської літератури; 

5) базову підготовку з української мови, новітньої української 

літератури, зарубіжної літератури. 

 

 Освітня програма передбачає на вибір трьох блоків дисциплін:  

лінгвістичну – «Актуальні парадигми сучасної лінгвістики», 

літературознавчу – «Література – актуальні парадигми», загальнофілологічну 

– «Мова і література в загальнокультурних процесах», які включають : 

-  курси з найактуальніших теоретичних та прикладних лінгвістичних, 

літературознавчих філологічних напрямків; 

- соціально-комунікативну практику, що спрямована на набуття та 

удосконалення  спеціальних навичок та навичок спілкування (soft 

skills),  що є вимогою світової освіти на сучасному етапі, а саме 

вмотивованість, бажання розвивати і виявляти лідерські якості, 

здатність до самостійного і логічного мислення, здатність 

аргументовано викладати думки та ефективно спілкуватися зі 

співрозмовником. 

 

Базові навички самостійного наукового дослідження студенти мають 

набути під час написання  двох курсових  робіт з російської мови або історії 

російської літератури  та бакалаврської роботи. 

 

Освітня програма підготовки магістрів «Російська мова і література та 

іноземна мова: сучасні теоретичні і прикладні студії» передбачає: 

o високий теоретичний і прикладний рівень викладання всіх 

обов’язкових гуманітарних дисциплін, лінгвістичних та 

літературознавчих  курсів українською, російською, англійською  

мовами; 

 викладання комплексу теоретичних дисциплін, що забезпечують 

фундаментальну підготовку, професійний рівень, світогляд сучасного 



фахівця у галузі мовознавства та літературознавства, а також 

англійського мовознавства (або фахівця у галузі іншої 

західноєвропейської мови);   

 викладання російської та іноземних мов з урахуванням усіх сфер сучасної 

комунікації, з використанням традиційних та модерних інформаційних та 

методичних технологій, автентичних підручників та посібників; 

 викладання англійської  (або іншої західноєвропейської) мови  з 

урахуванням новітніх трендів віртуального та інтерактивного навчання; 

 забезпечення сучасних гуманістичних світоглядних настанов, високого 

рівня теоретичного осмислення сучасних мовознавчих та 

літературознавчих проблем шляхом поетапної підготовки та апробації 

магістерського дослідження; 

 формування практичних навичок у сферах самостійної науково-

дослідницької роботи, викладання мови як іноземної у вищих навчальних 

закладах, літературного редагування, дискурсивного аналізу тексту, 

лінгвістичної експертизи, лінгвістичного забезпечення реклами, 

політичного медіатексту, компаративного аналізу  мов. 

 

Освітня програма включає три блоки вибіркових дисциплін: 

«Лінгвістика», «Літературознавство», «Мова і література: сучасний 

науковий дискурс». 

 

Спеціалізація «Лінгвістика» включає курси, що охоплюють  найбільш 

результативні теоретичні та прикладні сучасні мовознавчі напрямки – 

медіалінгвістику, міжкультурну комунікацію, лінгвістичну експертизу, 

дослідження віртуальної комунікації, сугестологію, лінгвокогнітивне 

моделювання людини, лінгвістичне програмування поведінки людини та 

маніпулятивні технології. 

Спеціалізація «Літературознавство» спрямована на вивчення новітніх 

літературознавчих та культурологічних теорій, а саме – контекстуалізації 

літературного твору, аналітики художнього тексту, специфіки діалогу як 

культурної практики, взаємодії медійних систем у художньому творі 

(живопис, кінематограф, електронні ЗМІ). 

     Спеціалізація «Мова і література: сучасний науковий дискурс» включає 

курси, що охоплюють найбільш перспективні напрями досліджень сучасного 

мовознавства – медіалінгвістики, сугестивної лінгвістики, дискурсології, 

забезпечує формування навичок лінгвістичної експертизи та літературного 

редагування; сучасних літературознавчих концепцій, передусім – найвищого 

рівня наукової експертизи тексту як жанрової, наративної, поетологічної  



метаструктури, їх взаємодії, новітнього розуміння національної літератури у 

колі інших літератур та культурних кодів, специфіки літературного тексту 

стосовно художніх та нехудожніх дискурсів, інтермедіальність літератури як 

традиційна (література у колі мистецтв, література як реалізація текстуальних 

практик), так і інноваційних тенденцій – література і ЗМІ, література та 

електронні технології, побутування літературного тексту у комп’ютерному 

просторі та моделювання літературознавчого дискурсу. 

Усі здобувачі освіти забезпечені фундаментальними курсами з 

найактуальніших теоретичних та прикладних лінгвістичних, 

літературознавчих філологічних напрямків через соціально-комунікативну 

практику, набуття та удосконалення  спеціальних навичок та навичок 

спілкування,  що є вимогою світової освіти на сучасному етапі, розвиток 

лідерських якостей, здатності до самостійного і логічного мислення, 

аргументованого викладу думки та ефективного спілкування зі 

співрозмовником, сприйняття явищ засвоєної мови, літератури та культури в 

контексті української та світової  культур. 

Освітня програма готує фахівця: 

 до науково-дослідної та аналітичної  роботи філологічного 

спрямування, 

 роботи наукового редактора та перекладацької роботи, 

 здійснення лінгвістичної експертизи текстів, 

 до роботи у сфері бізнесу, PR, ЗМІ, у сфері надання інформаційних 

послуг, радіомовлення та телевізійного мовлення, видавничої діяльності 

 до досліджень й експериментальних розробок у сфері суспільних і 

гуманітарних наук. 

 до викладання мов  у закладах освіти 

 

 Освітня програма передбачає дві практики - асистентську, 

переддипломну, під час яких студенти набувають досвід викладання 

мов (російської, англійської) та російської літератури у ЗВО, 

здійснюють наукове дослідження в межах найбільш перспективних 

тенденцій сучасної лінгвістики та літературознавства. 

 Навички глибокого самостійного наукового дослідження студенти 

мають набути під час написання  кваліфікаційної роботи магістра з 

проблем сучасного мовознавства та літературознавства. 

 

Нормативні та вибіркові курси кафедри орієнтовані на  вивчення мов у 

синхронії та діахронії  (російської, української, однієї з 

західноєвропейських), історико-літературних процесів (вивчаються історія 



російської, української, зарубіжної літератур), поетики й стилістики тощо. З 

урахуванням потреб часу будується структура вибіркових курсів.  Це курси, 

які висвітлюють найактуальніші проблеми сучасного мовознавства та 

літературознавства, як теоретичного, так і прикладного спрямування. 

Переважна більшість авторських курсів забезпечена підручниками та 

навчальними посібниками, підготовленими провідними викладачами 

кафедри (підручник Г. Мережинської «Російська постмодерністська 

література», К., 2007,  навчальні посібники О. Снитко та Н. Слухай 

«Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні». – 

К., 2011. Навчальні посібники Н. Слухай «Етноконцепти та міфологія 

східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології» ( К.,2006) , навчальний 

посібник О. Снитко та І. Кулінич «Російська мова в етнолінгвістичному 

висвітленні» К., 2006, навчальні посібники О. Снитко «Російська мова як 

діяльність: сучасні напрямки наукового опису: тексти лекцій», К., 

2013,  Н. Слухай «Сугестія і комунікація. Лінгвістичне програмування 

поведінки людини»,  К., 2012, «Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне 

програмування поведінки людини», К.,2019; навчальні посібники 

проф.  Г. Мережинської «Сучасні тенденції розвитку літератури» К.,, 

2016,  «Література в перехідні епохи» К., 2021;  проф. І. Заярної «Естетика 

російського авангарду в контексті традицій бароко», К.,  2007,  доц. 

Н. Бєляєвої «Типология стилей русской литературы» 

К., 2017,  О. Подденежної «Літературно-художні течії, школи та напрямки 

в російському літературознавстві 1920-40-х років. Проблеми, пошуки, 

вектори розвитку». К., 2013; Літературно-художні течії, школи та 

напрямки в російському літературознавстві 1920-40-х років. Проблеми, 

пошуки, вектори розвитку К, 2013; доц. Н. Бєляєвої, доц. О. Подденежної 

«Історія російської літератури Х1Х століття». К, 2021, доц. О.Василевич 

та проф. Г. Мережинської «Література покоління 1990-х», К., 2018. 

Грунтовний аналіз жанрової специфіки літератури російської еміграції, її 

наратологічних моделей, сутності поняття «еміграція» в межах сучасних 

культурологічних та естетичних концепцій представлено у посібнику  

О. Подденежної «Література російського зарубіжжя: Проблеми, тенденції, 

перспективи» (К.,2018). 

 

3. Наукова діяльність кафедри російської філології 

 

Різноманітною є проблематика наукових досліджень кафедри російської 

філології.  Висвітленню мови як діяльності, аналізу психолінгвістичних 

аспектів номінації, онтогенезу мовлення  присвячено наукові праці    



О. Снитко  ( монографічне дослідження Внутрішня форма номінативних 

одиниць» (Львів, 1990) ґрунтується на психолінгвістичній концепції 

видатного українського вченого О. Потебні), інші праці автора з 

психолінгвістики реалізують концепцію образної основи розумових процесів. 

Разом з лінгвістами Національної академії наук України  було 

видано «Порівняльну граматику російської та української мов» (К., 2003), у 

якій подано системний опис граматичного устрою двох мов та відзначено 

спільні й специфічні риси, семантичну своєрідність граматичних засобів 

кожної з досліджуваних мов (член авторського колективу – О. Снитко); 

дослідження міфопоетики Т. Шевченка було реалізоване  проф. Н.В. Слухай  

у монографіях «Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченка» 

(Київ, 2006, у співавторстві) та  «Світ сакрального слова Тараса 

Шевченка» (2014): разом з фахівцями Національної академії наук України  , 

Інституту літератури ім Т.Г. Шевченка Н. Слухай взяла участь в укладанні 

Шевченківської енциклопедії в 6 томах (2012-2015 рр) як член авторського 

колективу; свій внесок в дослідження української літератури й, зокрема, 

шевченкіани зробив доц. М. Назаренко («Поховання на могилі (Шевченко, 

якого знали)». К., 2006, випр. і доп. – 2017; «Тарас Шевченко в критиці» 

[разом з О. Боронем], т. 1–2, К., 2013–2016; «Крім “Кобзаря”. Антологія 

української літератури. 1792–1883», ч. 1–2, К., 2021), проф. Л. Дядечко 

виступила ініціатором колективного видання «Шевченкове слово в мовах 

світу» – першого у світовій лексикографії багатомовного словника 

письменника (К., , 2020). Зіставному дослідженню крилатих слів російської і 

української мов були присвячені праці Л. Дядечко («Новое в русской и 

украинской речи: Крылатые слова – крилаті слова . – Ч. 1–4. – К., 2001–

2003; «250 крилатих слів і зворотів М. В. Гоголя: російсько-український 

тлумачний словник. 250 крилатих слів і зворотів М. В. Гоголя: українсько-

російський тлумачний словник. – С., 2012).  У монографічному видання проф. 

Л. Дядечко «Крылатые слова как объект лингвистического описания: 

история и современность» (К.,2002) доведено існування окремої лексико-

фразеологічної категорії за допомогою авторського методу подвійної 

аплікації. Художню парадигму кризової культурної епохи кінця ХХ століття  

проаналізовано у численних працях  проф. Г. Мережинської («Художня 

парадигма перехідної культурної епохи. Російська проза 80-90-х років ХХ 

ст.» (К., 2001),  «Російська постмодерна література кінця ХХ - початку XXI 

століття: знаковий код і стратегії художнього пошуку (на матеріалі прози 

та драматургії)» (Херсон, 2007), значним внеском у розвиток українського 

літературознавства, зокрема у вивчення типологічних процесів у літературах 

та необарокової естетики стала монографія І. Заярної  “Бароко та російська 



поезія ХХ століття: Типологія та спадкоємність художніх форм” (К., 

2004)  та ін. Актуальні питання історії та розвитку літератури російського 

зарубіжжя висвітлюються у наукових працях доцента кафедри  

О. Подденежної, проблема інтертекстуальності літератури – у працях 

Н. Бєляєвої.  Великий суспільний резонанс мало друкування  Антологія 

української літератури. 1792–1883: У двох частинах Крім «Кобзаря».. К.: 

Laurus, 2021. 496+488 с. ( автор і виконавець М. Назаренко) . Видання 

повертає  напівзабуті і зовсім забуті тексти до сучасного культурного поля,  

здійснює контекстуалізацію українсько- й російськомовних текстів XIX ст. в 

культурному русі «від Малоросії до України». 

Протягом кількох останніх  п’яти років  кафедра російської філології 

виконує (разом з колегами з Національної академії СБУ) науковий 

проєкт «Інформаційна агресія та захист інформаційного простору сучасної 

України», який має  великий резонанс у суспільстві.  У межах виконання 

наукового проєкту було видано кілька колективних монографій 

науковців  Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та Національної академії Служби безпеки України 

«Інтернет-комунікація в діяльності інститутів сектору безпеки: 

теоретико-прикладний аспект» (К., 2013);  «Стратегічні комунікації в 

умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця» К., 2018; 

«Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії» – К., 2018 – 235 с., а 

також практичний порадник «Стратегічні комунікації для фахівців сектору 

безпеки та оборони».. К., 2019.  Наукові розробки кафедри, присвячені 

проблемі захисту інформаційного простору України, висвітлювалися 

провідними інформаційними агенціями України.. 

 

4. Інтернаціоналазація освіти та наукової діяльності кафедри 

 

Інтернаціоналізація освітньої діяльності  кафедри російської філології 

реалізується  через: 

- залучення іноземних студентів до навчання.  На ОП кафедри 

російської філології (ОР – бакалавр, магістр)  навчаються іноземні студенти 

(громадяни Туркменії, Туреччини, Китаю, Словаччини, Італії, 

Азербайджану), щороку їх кількість збільшується (ОП «Російська мова і 

література, англійська мова» ОР бакалавр : набір 2019 р. – 6 студентів, набір 

2020 – 16 студентів-іноземців, Набір 2021 року  - 20 студентів-іноземців); ОП 

Російська мова і література та іноземна мова: сучасні теоретичні та прикладні 

студії» (ОР магістр): набір 2020 року – 3 студенти-іноземці, набір 2021 – 3 

студенти);  



-   міжнародний обмін викладачами: кафедра протягом кількох років 

брала участь у програмі академічних обмінів «Еразмус+» разом з 

Університетом Коменського, Братислава, Словаччина.  Українським 

студентам, які навчаються на програмах,   читали лекції  завідувач  кафедри 

російської філології та східноєвропейських студій Університету імені 

Коменського у Братиславі проф. Любор Матейко  (травень 2018 р.), доценти 

кафедри Ірина Дулебова (листопад 2018 р)  та Антон Еліаш (травень 2018 р.). 

Відповідно викладачі кафедри російської філології читали курси лекцій з 

літературознавчої тематики в Університеті Коменського (доц. 

Назаренко М.Й., Василевич О.О. – 2018 р. 2019 р., у 2022 році планується 

цикл лекцій доц. О.В. Подденежної); 

   - міжнародний обмін студентами. У 2017 й 2021 нас кафедрі 

проходили стажування та здійснювали програму академічного обміну як  

студенти Університету Коменського (Яна Копалова, Наталя Валкова, Ондрей 

Губінський), так і студенти інших європейських університетів – за 

програмою академічних обмінів «Еразмус+» (представники провідних 

європейських ЗВО- університетів Німеччини ( 9 студентів - Лейпциг, Берлін, 

Тюбіген), Болгарії (2 студенти), Туреччини (5 студентів), Іспанії (1 студент, 

Гранадський університет), Великобританії (Університет Глазго, 2021 рік, 1 

студент, включене навчання. 3 курс). Студент магістратури Стас Гречка 

перебував на стажування в Німеччині (2018 рік, - університет міста 

Констанц), програма Еразмус+»); 

 -         міжнародний обмін аспірантами: за допомогою відділу міжнародного 

співробітництва на кафедрі і в Інституті започатковано практику стажування 

аспірантів європейських університетів (Олеся Медуха, аспірантка 

Словацького університету святих Кирила та Мефодія, - квітень-травень 2021 

р.). Влітку 2021 року випускниця кафедри Ольга Фіалковська зарахована до 

аспірантури зазначеного університету; 

-      входження у  міжнародний науковий простір. Викладачі кафедри та 

аспіранти регулярно друкуються у зарубіжних фахових виданнях, беруть 

участь і Міжнародних наукових конференціях та семінарах (проф. 

Дядечко Л.П., проф. Мережинська Г.Ю., проф. Слухай Н.В., доц. 

Назаренко М.Й., доц. Василевич О.О. та ін.). 

 

 

 

 

 

 



Найбільш прогнозованими є такі тенденції у розвитку кафедри: 

 

Плекаючи традиції філологічної школи Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, на сучасному етапі кафедра планує:  

1. Втілювати в життя  та оновлювати відповідно до сучасних вимог 

ринку праці та викликів, які стоять перед  суспільством та вищою школою, 

освітні програми –«Російська мова і література та англійська мова (ОР – 

бакалавр)  та «Російська мова і література та іноземна мова: сучасні 

теоретичні і прикладні студії» (ОР – магістр) як спеціалізовані для фахівців-

філологів, так і орієнтовані на підготовку кваліфікованого гуманітарія, який 

здійснює лінгвістичну та літературознавчу експертизу текстів; їх літературне 

редагування, лінгвістичне програмування поведінки людини, розробляє 

стратегії і тактики  міжкультурної комунікації, розуміється на тенденціях 

розвитку світової літератури, на професійному рівні володіє іноземною 

мовою. ОП кафедри спрямовані на сучасні та результативні  вектори 

філологічних досліджень та потреби сучасного ринку праці та їх розмаїття з 

акцентом на ідентифікації, декодуванні, кодуванні новітніх форм вербальної 

та невербальної інформації; всебічне вивчення  російської мови і літератури 

та іноземної мови на ґрунті новітніх освітянських трендів. 

2. Забезпечити багатовекторний академічний та науковий розвиток 

кафедри шляхом виконання актуальних за змістом  та суспільно-важливих 

наукових проєктів, присвячених  вивченню вербальних технологій сугестії 

та контрсугестії, особливостей нейролінгвістичного впливу на свідомість 

людини, здійснюваного через ЗМІ (механізми та особливості цього впливу 

на матеріалі українськомовних та російськомовних ЗМІ вивчені ще 

недостатньо і потребують подальшого розроблення теоретико-

методологічних та методичних засад дослідження у рамках проблематики 

сучасної медійної комунікації); проведення грунтовних теоретико-

практичних  соціолінгвістичних досліджень з метою отримання експертних 

даних для гармонійного  розв’язання мовного розвитку сучасної України; 

аналіз тенденцій розвитку літератури кінця XX – початку XXI ст. у контексті 

глобалізаційних процесів, пов’язаних із взаємодією процесів 

транскультуризації і «локусних» інтересів, тому нагальною постає 

необхідність зіставного вивчення української, російської літератури і 

літератур Нової Європи, розроблення нових методологій і методик 

компаративних літературознавчих досліджень. 

3. Забезпечити ретельне вивчення ринку праці в Україні і, 

відповідно, гнучке реагування варіативної частини навчального плану 



підготовки русистів, динамічне впровадження нових вибіркових курсів, які б 

відповідали викликами часу. 

4. Продовжувати безпосередні контакти на рівні підписаних угод 

про співпрацю з іншими ЗВО України відповідно до академічних та 

наукових векторів кафедри; активно  взаємодіяти з академічними 

інституціями України (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 

Інститут мовознавства НАН України, Інститут української мови НАН 

України, НА СБУ);  

          Розвивати партнерство із зарубіжними ЗВО, в яких викладаються 

славістичні дисципліни ( Словаччини, Німеччини, Чехії, Франції, Туреччини 

та ін.), використовуючи різні програми академічних обмінів. Широко 

висвітлювати проблематику наукових досліджень кафедри у зарубіжних 

періодичних виданнях. 

5.      У своїй діяльності здійснювати  орієнтацію на європейські та 

найкращі українські науково-освітні аналоги, що є вимогою до кожного 

структурного підрозділу Університету, з метою підвищення його світового 

рейтингу. 

 6.     Підтримувати  такий морально-психологічний клімат на кафедрі, 

який передбачає  повагу до колег, створення умов всебічного  розвитку для 

кожного викладача, аспіранта та студента, тобто має відбуватися 

стовідсоткова реалізація можливого потенціалу кожного. 

 

 

Програму розвитку кафедри російської філології Навчально-наукового 

інституту філології підготувала професор кафедри, доктор  філологічних  

наук, професор  Олена Степанівна СНИТКО. 

 

 

Програму обговорено і затверджено на засіданні кафедри російської 

філології Навчально-наукового інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від  17  листопада 2021 

року). 

 
 

 
 

                                                                                    д.філол.н., проф. Олена СНИТКО 


