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1. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Серед важливих актуальних проблем германської філології та 

перекладознавства є провадження освітньої та наукової діяльності на 

високому рівні, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації й 

використання отриманих результатів в освітньому процесі. Одним зі 

шляхів удосконалення такої підготовки є інтеграція германської філології 

та перекладознавства у світовій науковий і освітній простір.  

Попри різноманітність міжгалузевих джерел збагачення сучасної 

германістики та наукової школи німецько-українського перекладу є 

потреба диференціювати ці напрями відповідно до найкращих світових 

германістичних і перекладознавчих традицій.  

Перспективні напрями досліджень колективу кафедри, такі як фахова 

комунікація, культурологічні дослідження, еколінгвістика, 

медіалінгвістика, дискурсологія, когнітивна лінгвістика, синергетика 

перекладу, термінознавство, стають важливими інструментами розвитку 

кафедри. В майбутньому вони можуть бути оформлені у програмах нових 

подвійних спеціальностей і подвійних дипломів із закордонними 

закладами вищої освіти. 

Концепція розвитку кафедри ґрунтується на реалізації освітніх і 

наукових програм підготовки висококваліфікованих фахівців –  філологів 

та перекладознавців зі знанням іноземних мов і фаховими компетенціями в 

різних галузях комунікації. 

Пріоритетними завданнями кафедри германської філології та 

перекладу є: 

– забезпечення високої якості освітнього процесу як основної умови 

підвищення конкурентоздатності випускників кафедри в національному та 

світовому ринкових просторах; 

– удосконалення освітніх програм, внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти; 

– впровадження нових моделей фахових програм підготовки фахівців 

світового рівня. 

Кафедру германської філології та перекладу було створено на базі 

двох кафедр – кафедри германської філології й кафедри теорії та практики 

перекладу. Кафедра германської філології була однією з найдавніших у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Її 

засновником був проф. І.В. Шаровольский, який у 1938 році ініціював 

створення факультету західноєвропейських мов і літератур разом із 



кафедрою германського мовознавства. З 1954 по 1962 рр. кафедру 

очолювала доц. В.М. Лещинська. Її зусилля було спрямовано, насамперед, 

на граматичні та лексикографічні розвідки. На початку 70-х років XX 

століття на кафедрі було засновано фонетичну наукову школу німецької 

мови проф. Л.І. Прокоповою (зав. каф. з 1971 по 1987 рр.). Завдяки 

творчим зусиллям проф. Л.І. Сахарчук (зав. каф. з 1987 по 2002 рр.) з кінця 

80-х років діяльність кафедри було переорієнтовано на міждисциплінарні 

дослідження в галузі германістики, теорії міжкультурної комунікації, в 

результаті чого була створена нова наукова школа з проблем 

міжкультурної комунікації. Значний внесок у розбудову кафедри як 

цілісного колективу викладачів і науковців у другій половині XX століття 

зробили доц. Г.П. Бочко, доц. О.В. Двухжилов, доц. О.О. Лобач, 

доц. І.С. Невмержицький, доц. І.В. Сойко, доц. Є.П. Тимченко. 

З 60-х років ХХ ст. і до сьогодні на кафедрі активно розвивається 

українське перекладознавство, активний внесок у який зробив, насамперед, 

к.філол.н., доц. Сойко І.В. (зав. каф. з 2002 по 2010 рр.). Наприкінці XX 

століття на кафедрі посилюється робота в галузі нідерландистики – 

відкривається спеціалізація «нідерландська мова». Засновником цього 

напряму став доц. О.В. Двухжилов, а сьогодні цим напрямом керує його 

учень А.О. Феоктистова. З 2014 року кафедра забезпечує підготовку 

фахівців зі шведської мови як першої іноземної, якою керує к.філол.н., 

доц. О.С. Стасюк. Діяльність кафедри германської філології XXI століття 

до своєї реорганізації у 2016 році була зосереджена, передусім, на 

лінгвістичних та міждисциплінарних дослідженнях у межах 

антропоцентричної парадигми (когнітологія, теорія міжкультурної 

комунікації, теорії фахових мов, лінгвокультурологія, дискурсологія, 

медіазнавство, філософія мови). Водночас збережено інтерес і до 

актуальних мовознавчих проблем. Значний внесок у розвиток цих 

наукових напрямів здійснювали проф. В.В. Козловський, доц. О.І. Кучма, 

доц. О.О. Павличко, проф. Л.І. Сахарчук, доц. І.В. Сойко, 

доц. Є.П. Тимченко. З 2010 по 2016 роки доц. Р.Є. Пилипенко ініціював та 

керував Інституційним партнерством германістів кафедри, яке 

здійснювалось з Інститутом імені Гердера Лейпцизького університету, а 

також координував наукові теми проєкту «Німецько- та україномовні 

дискурси: лінгвістичні і культурологічні перспективи» й «Німецькі місця 

пам'яті в українській лінгвокультурі». 

2 липня 2003 р. було засновано кафедру теорії та практики перекладу 

з німецької мови (завідувач – проф. Т.Р. Кияк). На кафедрі працювали 

проф. О.Ф. Кудіна, доц. О.О. Гуменюк, доц. М.С. Дорофеєва, доц. 

Л.Г. Кожедуб, доц. Н.В. Меньшикова, доц. В.В. Мінаков, доц. С.С. Огірок, 

доц. Н.В. Любчук, к.філол.н., асис. Н.С. Лалаян, один із кращих 

перекладачів-практиків України – ст. викл. В.О. Антонов  

Під керівництвом професора Т.Р. Кияка на кафедрі результативно 

працювала наукова школа з лінгвістики фахових мов, термінознавства та 



науково-технічного перекладу. До професійних інтересів членів кафедри 

належали також стилістика, лінгвістика й інтерпретація тексту, художній 

переклад, фразеологія, семантика, фонетика. Практичними проблемами 

перекладу та методичними питаннями викладання перекладу як фаху 

займалися проф. Т.Р. Кияк, доц. М.Л. Іваницька, ст. викл. В.О. Антонов. На 

кафедрі викладалися спецкурси «Теорія перекладу», «Зіставна 

лексикологія», «Зіставна граматика», «Зіставна стилістика», «Науково-

технічний переклад», «Переклад юридичних та економічних текстів» та ін. 

У 2016 р. внаслідок реорганізації на базі кафедри германської 

філології і кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови було 

створено кафедру германської філології та перекладу, яку очолила 

проф. М.Л. Іваницька. Новостворена кафедра продовжила традиції кафедр-

попередниць у галузі міжнародної співпраці. Зокрема, з 2017 р. кафедра в 

межах інституційного партнерства германістів співпрацює з Рурським 

університетом м. Бохума (ФРН).  

Починаючи з 2014-2015 навчального року, активно розвивається 

напрям шведської філології, у межах якого було відкрито бакалаврську та 

магістерську освітні програми. 

 У своїй актуальній сьогодні діяльності колектив кафедри має 

потужній інтелектуальний потенціал, сформований протягом багатьох 

років, а професійні зусилля викладачів реалізуються в авторських 

нормативних і спеціальних курсах, навчальних програмах нових 

дисциплін, які розроблені й викладаються студентам протягом всіх років 

навчання. Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних і 

спеціальних дисциплін на І-ІV курсах бакалаврату, на І та ІІ курсах 

магістратури спеціалізації «германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька” та “германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – шведська”), а також спецкурси для аспірантури. 

Кафедра повністю забезпечує викладання практики мови, практики 

перекладу, теоретичних перекладознавчих і мовознавчих дисциплін, 

порівняльних дисциплін, а також спецкурсів з різних аспектів і видів 

перекладу, серед яких: “Медіалінгвістика у зіставному аспекті”, 

“Соціолінгвістика”, “Міжкультурна комунікація”, “Менеджмент 

перекладацьких проєктів”, “Переклад фахових текстів”, “Когнітивна 

лінгвістика”, “Дискурсологія та робота з текстом”, “Діалектологія”, 

“Риторика”, “Психолінгвістика”, “Контрастивна лінгвістика”, “Рецепція 

німецької літератури в міжкультурному аспекті”, “Лінгвокультурологія: 

германський та слов'янський простір”, “Теорія і критика перекладу”, 

“Перекладове термінознавство”, “Переклад і менеджмент проєктів у 

медійній сфері”, “Юридичний переклад та переклад контрактів”, 

“Переклад текстів точних і природничих наук”, “Медичний переклад”, 

“Перекладацький скоропис”, “Переклад і дипломатичний протокол”, 

“Синхронний переклад”, “Переклад документів міжнародних організацій”, 



“Судовий переклад”. З багатьох дисциплін під керівництвом викладачів 

кафедри пишуться курсові, бакалаврські й  магістерські роботи. 

Складену програму розвитку кафедри спрямовано на приведення 

викладання іноземних мов і перекладу у відповідність до міжнародних 

стандартів, підвищенням вимог до якості навчального процесу і якості 

отриманих знань – згідно із сучасними вимогами й тенденціями освітнього 

процесу. 

 

2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ 

 

Пріоритетні завдання кафедри германської філології та перекладу 

поширюються на всі напрями діяльності кафедри: кадрова політика, 

освітня та наукова діяльність, міжнародна співпраця, виховна робота й 

інформаційно-методичне забезпечення навчального освітнього процесу 

відповідно до програми розвитку Інституту філології й Київського 

університету. Свою місію кафедра втілює в: 

– забезпеченні високої якості освітнього процесу як основної умови 

підвищення конкурентоздатності випускників кафедри в національному та 

світовому ринкових просторах; 

– покращенні освітніх програм, внутрішньої та зовнішньої системи 

забезпечення якості освіти; 

– впровадженні нових моделей компетенцій майбутніх фахівців 

світового рівня; 

– розробці спеціалізацій письмових і усних перекладачів відповідно 

до загальноприйнятих міжнародних стандартів; 

– підвищенні компетенцій філолога та перекладача, а саме – 

лінгвістичної, перекладацької, культурної, інформаційно-комунікаційної, 

методичної, прагматичної, соціальної та стратегічної; 

– удосконаленні навчального процесу, зокрема – в реалізації освітніх 

програм і спеціалізацій, спрямованих на зближення здобувача освіти до 

потенційних працедавців та до вимог майбутньої фахової діяльності 

філолога та перекладача; 

– стратегічному підході до європейського освітнього простору, через 

поглиблення міжнародного співробітництва (стажування, стипендій 

Erasmus+, грантів, наукових публікацій, запрошення іноземних фахівців 

для прочитання циклу лекцій чи проведення майстер-класів із германської 

філології та перекладу); 

– посиленні співпраці кафедри з потенційними працедавцями 

(міжнародними, урядовими, неурядовими організаціями); 

– впровадженні сучасних інформаційних технологій у навчальному 

процесі, залучення викладачів кафедри до роботи на дистанційних 

платформах Discord, Google Classroom, Microsoft Teams, «KNU Education», 

Moodle, Skype for Business, Zoom. 

 



Розв’язання цих завдань забезпечить висока професійна 

підготовленість професорсько-викладацького складу кафедри. Члени 

кафедри є не тільки професійними викладачами та перекладознавцями, але 

й спеціалістами найвищого рівню, які регулярно працюють на 

міжнародних заходах України та німецькомовних країн як експерти, 

екзаменатори та перекладачі. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Пріоритетними завданнями діяльності кафедри щодо удосконалення 

навчально-методичної роботи залишаються: 

– подальше підвищення ролі кафедри як провідного навчально-

методичного центру країни з підготовки фахівців для роботи в галузі 

германської філології та перекладу; 

– підвищення науково-методичні компетенції викладачів кафедри 

через участь у науково-методичних заходах німецькомовних інституцій; 

– забезпечення фундаментальної університетської підготовки 

бакалаврів та магістрів за відповідними освітніми програмами; 

– поєднання загальноосвітньої, загальнопрофесійної, спеціальної та 

спеціалізованої підготовки фахівців; 

– удосконалення освітніх програм ОР «бакалавр» та ОР «магістр»; 

– розробка нових і перегляд актуальних вибіркових дисциплін для 

узгодження критеріїв відповідності новим вимогам освітніх програм;  

– написання та видання підручників й навчально-методичних 

посібників, словників, навчально-методичних розробок та методичних 

рекомендацій для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр», 

зокрема електронних підручників для реалізації потреб дистанційної 

освіти та ін.; 

– урізноманітнення та підвищення якості практики студентів; 

– диференціація магістерських програм у межах відповідних 

спеціалізацій та відкриття вузькоспеціалізованих магістерських програм з 

урахуванням потреб ринку праці й зацікавленості студентів; 

– запровадження магістерських програм для студентів-іноземців з 

викладанням іноземними мовами; 

 – розширення баз для перекладацьких практик (державні, приватні; 

міждержавні, іноземні організації); 

– залучення до навчального процесу провідних фахівців-практиків у 

галузях германської філології та перекладу; 

– підвищення якості дистанційного навчання, запровадження 

інноваційних технологій в діяльності германістів та перекладачів; 

 – організація у навчальному процесі майстер-класів за участю 

відомих науковців та практиків України й німецькомовних країн; 

– поповнення кафедри новим технічним обладнанням, модернізація 

технічного обладнання і програмного забезпечення навчальних аудиторій; 



– систематичне поповнення бібліотечних фондів та удосконалення 

доступу бібліотеки до національних і міжнародних електронних 

інформаційних баз, поповнення фонду навчальних та інформаційних 

матеріалів на електронних носіях; 

– запровадження нових навчальних програм і модулів дистанційного 

навчання (зокрема спільних із іншими національними й закордонними 

університетами), що передбачають можливість отримання випускниками 

фахових та міжнародних сертифікатів. 

 

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Пріоритетом науково-дослідної роботи викладачів, науковців, 

аспірантів і студентів кафедри є впровадження профільних досліджень у 

науково-дослідницький простір германської філології та 

перекладознавства України. Підвищення наукового рівня кадрового складу 

кафедри забезпечується: 

– створенням кадрового резерву кафедри через підготовку 

кандидатів та докторів наук, а також прикріплення здобувачів до кафедри 

для підготовки наукового дослідження; 

– залученням викладачів та здобувачів наукових ступенів до 

публікаційної активності, зокрема у виданнях, включених до 

наукометричних баз; а також збільшення кількості публікацій іноземними 

мовами; 

– організацією нових наукових досліджень у рамках наукових тем та 

проектів, координуванням наукової діяльності кафедри з іншими 

підрозділами Навчально-наукового інституту філології відповідно до 

програми його розвитку; 

– підвищенням якості підготовки курсових, бакалаврських, 

магістерських, докторантських робіт, а також персональної 

відповідальності наукових керівників за виконання й належну підготовку 

студентських досліджень; 

– мотивацією викладачів кафедри, аспірантів та студентів до участі в 

наукових конференціях, круглих столах, тренінгах, семінарах та 

міжнародних проєктах та ін.; 

– проведенням регулярних наукових заходів у рамках 

Всеукраїнських конференцій та міжнародних проектів;  

– популяризацією науково-дослідних здобутків кафедри в просторі 

германської філології та українського перекладознавства, зокрема й на 

освітніх сайтах та в соціальних мережах. 

 

5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Міжнародне співробітництво кафедри протягом останніх 30 років 

(після започаткування німецького лекторату) було сильною стороною його 



колективу. Воно завжди підпорядковувалось завданням удосконалення 

освітнього процесу і розвитку міжнародних наукових досліджень.  

Починаючи з 2014-2015 навчального року, активно розвивається 

напрям шведської філології, в межах якого було відкрито бакалаврську та 

магістерську освітні програми. Кафедра підтримує тісні зв'язки зі 

Шведським інститутом, Посольством Швеції в Україні; підписано 

двосторонні партнерські угоди з Ґетеборзьким університетом та 

Університетом імені Ліннея. З 2018 року на кафедрі працює лектор 

Шведського інституту. У співпраці зі шведськими партнерами щорічно 

відбуваються Дні шведської культури. 

Новостворена кафедра продовжила традиції кафедр-попередниць у 

галузі міжнародної співпраці. Зокрема з 2017 р. кафедра в межах 

інституційного партнерства германістів співпрацює з Рурським 

університетом м. Бохум (ФРН). Ця співпраця передбачає щорічні обміни 

студентами, аспірантами та викладачами, цикли лекцій запрошених 

професорів, літні школи, спільні міжнародні конференції. У 2017 р. 

кафедра провела Міжнародну конференцію «Лінгвістика фахових мов, 

термінознавство, переклад», у роботі якої взяли участь професори з 

Німеччини та Австрії, у 2018 р. було проведено конференцію «Германські 

мови у міжкультурному контексті», у якій взяли учать науковці з м. 

Бохума. В 2020 р. Рурський університет організував віртуальну літню 

школу для студентів та науковців кафедри германської філології та 

перекладу, а в 2021 р. у рамках цього партнерства студенти кафедри 

підготували віртуальні екскурсії Україною для німецької аудиторії. 

Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності залишаються: 

– обмін студентами й аспірантами із зарубіжними університетами-

партнерами; 

– організація стажування викладачів у університетах і наукових 

центрах німецькомовних країн; 

– залучення міжнародних фахівців до навчального процесу; 

– проведення спільних наукових розробок із зарубіжними 

партнерами – закладами вищої освіти; 

– підготовка програм подвійного дипломування із зарубіжними 

партнерами в галузі германської філології та перекладознавства.  

– розвиток міжнародного співробітництва з німецькими освітніми й 

науковими організаціями (DAAD, Goethe-Institut, Kulturabteilung der 

Deutschen Botschaft, GfdS, OEAD, Österreichisches Kulturforum, Botschaft 

der Republik Österreich), а також з німецькомовними громадськими 

інституціями в Україні (UHSchGV, UDGV) та за кордоном (IDV, MGV, 

JenDaF e. V., EBB-AEDE Aldersbach). 

 

 

 
 



6. РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ 
 

Завданням кафедри в роботі зі студентами упродовж наступних 5 

років є подальше вдосконалення системи виховної роботи, яка 

сформувалася на кафедрі протягом її багаторічної історії;  

Виховна робота передбачає тісний зв’язок із навчальною та 

науковою роботою. Її реалізовано, насамперед, через освітній процес, 

зокрема – науково-методичні й педагогічні заходи, спрямовані на набуття 

нових знань та компетенцій студентів, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості. 

Основна увага виховної роботи зі студентами має приділятися 

протягом навчального процесу. Складнішою є організація позанавчальної 

роботи зі студентами, оскільки вона має низку об’єктивних і суб’єктивних 

чинників. Усе це може бути відрегульовано систематичною та 

цілеспрямованою діяльністю кафедри, а саме через: 

– формування духу корпоративної солідарності та культури, який 

забезпечують кафедральні заходи, як: німецькомовний театр, кіноклуб, 

конкурси, тематичні зустрічі зі студентами-германістами інших вишів; 

– залучення студентів до всеукраїнських заходів, культурної 

діяльності Університету й Інституту філології (напр., університетські 

свята, Дні відчинених дверей);  

– посилення співробітництва з учнями старших класів шкіл із 

поглибленим вивченням німецької мови з метою формування якісного 

контингенту майбутніх студентів через проведення презентацій, олімпіад, 

творчих конкурсів. 

 

7. ПІДГОТОВКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО 

СКЛАДУ 

 

Станом на сьогодні на кафедрі германської філології та перекладу 

працює 38 штатних викладачів, із них професорів, докторів наук – 4, 

доцентів, кандидатів наук – 17, асистентів – 17, з них 5 – кандидати наук. 

На кафедрі працюють 3 іноземних лектори з Німеччини, Австрії та Швеції, 

навчаються 2 аспіранти та 1 докторант. 

В усіх науково-педагогічних працівників кафедри спеціальність і 

кваліфікація відповідають дисциплінам, які вони викладають. 

Підготовка професорсько-викладацького складу, підвищення якісних 

характеристик потенціалу кафедри спрямовані на: 

– отримання вченого звання доцента (Мельник А.П., Опанасенко 

О.І., Сарміна Г.Л.); 

– отримання посади доцента через виконання всіх вимог, що 

висуваються, зокрема через підготовку необхідної кількості науково 

вартісних публікацій (Білик К.А., Глюдз М.М., Мартинів О.М., Шовкова 

Т.А.); 



– підготовку й захист кандидатських і докторських дисертацій через 

аспірантуру та докторантуру (Петренко О.В., Селезньова А.Ю., Стасюк 

О.С.); 

– розробку комплексної програми стажування викладачів у 

провідних науково-дослідних установах НАН України та зарубіжних 

університетах, 

– сприяння публікації наукових статей викладачів кафедри у фахових 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема 

Scopus та Web of Science, а також у фахових наукових журналах, що 

входять до переліку, затвердженого Міністерством освіти і науки України, 

зокрема й іноземними мовами, 

– залучення до викладацької роботи на кафедрі кращих випускників 

аспірантури Інституту філології Жугая В. В., Іванової А.С., Сайка М.С. 

– створення всіх передумов на рівні надання необхідних 

інформаційних ресурсів для розвитку й удосконалення дистанційних 

освітніх послуг; умови карантину вивели на перший план спроможність 

членів кафедри забезпечувати свою діяльність із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій, насамперед тих викладачів, які проводять 

заняття та оцінку знань дистанційно; актуальними питаннями є опанування 

викладачами відповідного програмного забезпечення, налагодження 

дистанційної взаємодії між викладачами, студентами, підрозділами 

Інституту філології та Університету. Тому необхідно проводити тренінги з 

використання сучасних платформ дистанційного навчання (Zoom, Skype, 

Microsoft teams, Google Classroom, Moodle, KNU Education). 

 

8. УМОВИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ  

Запропонована програма може бути успішно реалізованою через 

професійне виконання зазначених у ній положень співробітниками 

кафедри, які взяли на себе певні зобов'язання, а також за підтримки 

керівництва КНУ імені Тараса Шевченка й Навчально-наукового інституту 

філології. 

Програму спрямовано на підвищення привабливості та 

конкурентоздатності спеціальності майбутніх фахівців, на якісне 

покращення освітніх послуг, а також на створення творчої та 

доброзичливої атмосфери між усіма колегами і студентами. 

Програму розвитку кафедри германської філології та перекладу 

підготував доктор філологічних наук, професор Р.Є. Пилипенко.  


