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ПРОГРАМА 

розвитку кафедри методики викладання української та іноземних мов і 
літератур Навчально-наукового інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
на період з 2021 по 2026 рр. 

 
1. Вступ 
Кафедру методики викладання української та іноземних мов і літератур 

створено у 2016 році внаслідок реорганізації та перейменування кафедри 
методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики, яка функціонувала 
в Університеті з 1991 року. Нині кафедра методики викладання української та 
іноземних мов і літератур є структурним підрозділом Навчально-наукового 
інституту філології. З 2016 року на кафедру покладені функції випускової. 

Відповідно до Положення про кафедру Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка кафедра методики викладання української 
та іноземних мов і літератур здійснює діяльність за такими напрямами: 
навчально-методична, наукова та міжнародна діяльність, робота зі студентами, 
профорієнтаційна діяльність. 

Місія кафедри – підготовка вчителів української мови та літератури, 
англійської мови, здатних навчати, виховувати та розвивати юні покоління, 
прищеплювати їм духовні цінності, національну самосвідомість. Кафедра 
методики викладання української та іноземних мов і літератур має такі основі 
напрями діяльності: 

- підготовка вчителів української мови та літератури, іноземної мови для 
закладів середньої освіти за освітніми програмами «Теорія та методика навчання 
української мови та літератури, іноземної мови в основній школі» (бакалавр), яка 
містить два вибіркові блоки: 1) учитель української мови та літератури, 
іноземної мови у школах з поглибленим вивченням філологічних предметів, 2) 
учитель української мови та літератури, іноземної мови у школах з поглибленим 
вивченням природничо-математичних предметів; та «Теорія та методика 
навчання української мови та літератури, іноземної мови в старшій профільній 
школі» з вибірковими блоками: 1) учитель старшої профільної школи 
академічного типу та 2) учитель старшої школи практичного типу; 

- навчання англійської мови студентів спеціальностей 014 Середня освіта, 
окремих спеціальностей 035 Філологія; 

- методична підготовка студентів спеціальностей 035 Філологія; 
- науково-дослідницька діяльність у царині методики навчання мов і 

літератур у закладах середньої та вищої освіти. 
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У цілому кафедра викладає близько 100 дисциплін з методики навчання 
української мови, методики навчання української літератури, методики навчання 
іноземних мов, методики навчання перекладу, англійської філології та 
перекладу, спецкурси з української мови (зокрема українська наукова мова) для 
студентів бакалаврату, магістратури, аспірантури. 

На листопад 2021 року на кафедрі працює 25 штатних викладачів, з них: 
професорів  – 5 (В.М. Шовковий, О.В. Любашенко, Л.І. Зязюн, Л.П. Науменко,   
Л.В. Биркун, докторів наук – 4 (В.М. Шовковий, О.В. Любашенко, Л.І. Зязюн, 
Л.П. Науменко); кандидатів наук – 15 (Г.Г. Ярова,  Т.П. Дружченко, О.Г. 
Квасова, Т.М. Колодько, О.В. Драгінда, К.В. Багратіон, А.О. Кравченко, Л.Г. 
Смовженко, Н.В. Сорокіна, В.В. Осідак, В.А. Пономарьова, Н.В. Сем’ян, Т.П. 
Івахненко, Т.І. Кавицька, О.Г. Ткаченко), доцентів – 13, асистентів без ступеня – 
5 (Л.А.Маримонська, Ю.С. Лавренчук, І.В. Костенко, В.О. Бондаренко, В.М. 
Дроботун). Викладачі кафедри систематично підвищують кваліфікацію: беруть 
активну участь у міжнародних наукових проєктах, наукових конференціях, 
проходять стажування у закладах освіти України та Європи, також 
організовують та проводять наукові семінари, спрямовані на підвищення фахової 
кваліфікації колег з інших закладів освіти, викладачів та аспірантів кафедри. 

Основні здобутки кафедри за останні 5 років: 
- кафедра здійснила 2 випуски  бакалаврів (37 осіб) та 4 випуски магістрів 

(30 осіб), 2 випуски аспірантів (2 особи). Нині на освітній програмі «Теорія та 
методика навчання української мови та літератури, іноземної мови в основній 
школі» (бакалавр) навчаються 102 студенти, на освітній програмі «Теорія та 
методика навчання української мови та літератури, іноземної мови у старшій 
профільній школі» (магістр) навчаються 29 студентів, в аспірантурі навчаються 5 
здобувачів; 

- у 2021 році започатковано аспірантську освітню програму «Теорія та 
методика навчання мов і літератур»; 

- у 2017 році започатковано науковий журнал «Ars linguodidacticae» 
(Мистецтво лінгводидактики), який нині є фаховим з галузі 01. Освіта. 
Педагогіка; 

- зміцнився кадровий потенціал кафедри (збільшилася кількість докторів 
наук, професорів, кандидатів наук та доцентів, зменшилася кількість асистентів, 
за рахунок того, що стали доцентами); переважна більшість викладачів постійно 
підвищують свою кваліфікацію, публікують результати досліджень у 
вітчизняних та закордонних видання, що належать до наукометричних баз, у 
тому числі Scopus та Web of Science;  

- збільшилися набори студентів на освітні програми «Теорія та методика 
навчання української мови та літератури, іноземної мови в основній школі» 
(бакалавр) з 14 до 33 осіб та «Теорія та методика навчання української мови та 
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літератури, іноземної мови в старшій профільній школі» (магістр), цього року – 
13 студентів; 

- кафедра провела низку (близько 25) заходів – конференцій, семінарів, 
тренінгів, вебінарів, у яких брали участь відомі професори з-за кордону (Dina 
Tsagari (Норвегія), Carolyn Westbrook (Великобританія), Іrini-Renika 
Papakammenou (Греція), Daniel Lam (Великобританія)); окремі заходи стали 
проводитися періодично щороку: наприклад, «Лінгводидактика в 
загальноосвітній школі України: інтеграція науки і практики»; діяльність 
кафедри висвітлювалася у профільних освітніх виданнях «Освіта», «Українська 
мова і література в школі» тощо; 

- укладено низку угод з закладами середньої освіти та районними 
управліннями освіти м. Києва, цими угодами регламентована співпраця кафедри 
зі школами та управліннями освіти, а також визначені бази практик; 

- кафедра успішно здійснює навчальну та наукову роботу у сфері методики 
навчання мов і літератур, виховання та розвиток молоді – майбутніх філологів та 
учителів. 

Таким чином, на кафедрі створено цілісну систему підготовки кадрів – від 
учителя середньої школи до науковця-дослідника, фахівця з викладання мов і 
літератур, а кафедра сформувалася як осередок навчально-наукової діяльності, 
пов’язаної з підготовкою педагогічних кадрів з філології. 

 
2. Пріоритетні напрями розвитку навчально-методичної роботи 

кафедри 
 
Зважаючи на основні напрями розвитку Навчально-наукового інституту 

філології та Університету, Закон України «Про вищу освіту», Статут 
Університету, Державну комплексну програму розвитку Київського 
національного університету імені Тераса Шевченка на 2016-2020 рр., 
пріоритетними напрямами роботи кафедри методики викладання української та 
іноземних мов і літератур  у царині навчально-методичної роботи є: 

- підготовка учителів української мови та літератури, іноземних мов для 
закладів середньої освіти, учителів, здатних і готових планувати та здійснювати 
процес навчання, виховання та розвитку учнів; формування сучасного типу 
випускника університету, який би мав сталі психологічно-фахові 
характеристики: вміння самостійно працювати й осмислювати ті чи інші наукові 
аспекти, збирати інформацію, виробляти творчий продукт у двох видах: усному 
(вміння вести дискусії, обговорення, формувати власну позиції з тієї чи іншої 
проблеми); письмовому (статті, коментарі, аналітичні записки, кваліфікаційні 
роботи тощо); 

- забезпечення студентів базами педагогічних (зокрема заклади середньої 
освіти), виробничих, асистентських практик; пошук нових баз практик, 
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укладання нових та перекладання угод про співпрацю зі школами, районними 
управліннями освіти; 

- проведення з закладами середньої освіти, районними управліннями освіти 
спільних заходів, орієнтованих на формування професійних компетентностей 
студентів; зокрема щорічних семінарів  «Лінгводидактика в загальноосвітній 
школі України: інтеграція науки і практики»; 

- оптимізація процесу викладання дисциплін з методики навчання 
української мови, літератури, іноземних мов, англійської мови, перекладу для 
студентів спеціальностей 014 Середня освіта та 035  Філологія; оновлення змісту 
цих дисциплін шляхом долучення нових здобутків у галузі лінгводидактики, 
педагогіки, психології, філології, розробка нових курсів відповідно до описів 
освітніх програм; 

- удосконалення освітніх програм відповідно до нових викликів суспільства, 
проведення опитувань серед студентів та викладачів щодо ефективності освітніх 
компонентів програм, змісту дисциплін, технологій навчання; підготовка до 
акредитації; 

- розроблення нових та оновлення наявних робочих програм навчальних 
дисциплін, які читають викладачі кафедри; 

- забезпечення навчально-методичною літературою студентів освітніх 
програм за спеціальністю 014 Середня освіта та 035 Філологія (зокрема з 
англійської мови): підготовка викладачами підручників, навчальних посібників, 
методичних розробок; 

- створення електронної бази навчально-методичної літератури, доступної 
для студентів (оприлюднення в електронному вигляді підручників, посібників, 
методичних розробок на сайті кафедри); 

- забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін 
викладачами кафедри, підтримання та запровадження нового міжнародного 
досвіду навчання іноземних мов; здійснення комплексу заходів для створення 
позитивної мотивації студентів; 

- упровадження сучасних мультимедійних технологій та засобів в 
навчальний процес; 

- здійснювати організацію навчання студентів на засадах компетентнісного 
підходу, ключовою категорією якого є компетентність, яку розуміємо як 
інтегративну якість особистості, яка сформована на основі знань, навичок та 
вмінь, індивідуально-психологічних якостей, а також практичного досвіду, що 
виявляються в здатності та готовності людини до практичних дій, вирішення 
практичних проблем; підготовка компетентних фахівців передбачає набуття 
ними не лише знань та вмінь, але й якісних особистісних характеристик, 
відповідальності, системи цінностей, навчальної та діяльнісної автономії, 
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рефлексії своєї діяльності, саме ці фактори є визначальними й формують 
здатність та готовність особистості, майбутнього фахівця до діяльності.  

Кафедра продовжує орієнтувати навчальний процес на реалізацію таких 
цілей: 

- практичну (формування у студентів комунікативної, лінгвістичної та 
соціокультурної компетентності, методичних компетентностей, дослідницької 
компетентності); 

- когнітивну (формування у студентів здатності та готовності здійснювати 
когнітивні операції аналізу, класифікації, синтезу інформації, пошуку, 
інтерпретації та обробки інформації, розвитку пам’яті та мислення, умінь 
продукувати нові ідеї та втілювати їх у життя); 

- емоційно-розвиваючу (створення у студентів позитивної мотивації до 
оволодіння знаннями та вміннями); 

- рефлексивну (розвиток здатності до самооцінки, самоаналізу та самоосвіти 
як передумови подальшого професійного розвитку студентів);  

- виховну (виховання і розвиток студента як суб’єкта культури; 
формування загально професійних та соціально значущих якостей особистості 
випускника вищого навчального закладу, необхідні для його соціальної адаптації 
та повноцінного функціонування як у професійному середовищі, так і за його 
межами). 

 
 
3. Розвиток наукової  роботи кафедри та міжнародної співпраці 
 
На найближчі 5 років основними напрямами розвитку кафедрі в царині 

наукової діяльності є:  
- підготовка науковців у галузі 01 Освіта. Педагогіка за освітньої програмою 

«Теорія та методика навчання мов і літератур», можливості якої дозволяють 
навчатися аспірантам за різними напрямами – методика навчання української 
мови, української літератури, зарубіжної літератури,  романських, германських, 
слов’янських, класичних, східних та інших мов;  

- розвиток таких напрямів наукової діяльності: 
- інноваційні технології навчання іноземних мов (германських, східних, 

класичних) у закладах середньої та вищої освіти; 
- методика навчання української мови в закладах середньої та вищої 

освіти; 
- методика навчання української літератури; 
- методика навчання академічного письма у вищій школі; 
- методики здійснення контролю та оцінки знань, навичок та вмінь; 
- формування та розвиток окремих компетентностей; 
- навчання мов і літератур з використанням технологій дистанційного 

навчання;  
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- організація автономного навчання студентів ЗВО, стратегії навчання. 
- удосконалення освітньої програми PhD «Теорія та методика навчання мов 

і літератур», розроблення навчальних програм дисциплін освітньої програми, 
проведення опитувань серед аспірантів;   

- мотивування аспірантів до продуктивної наукової роботи, участі в 
наукових заходах (конференціях, семінарах), їхньої публікаційної активності, 
своєчасного завершення дисертацій; проведення спільних досліджень з PhD 
докторантами з соціально важливих проблем мовної освіти в середній школі та 
університеті; 

- забезпечення аспірантів базами асистентської практики; 
- розроблення викладачами кафедри, студентами магістратури, аспірантами 

нових технологій навчання та упровадження їх у навчальний процес;  
- розроблення технологій навчання з використанням дистанційних засобів, 

технологій самостійної роботи; 
- підвищення кваліфікації викладачів, обмін та набуття новітнього досвіду 

шляхом участі та проведення наукових конференцій та круглих столів з 
актуальних проблем методики навчання української та іноземних мов, участі у 
стажуваннях (у тому числі й закордонних); 

- організація та сприяння аспірантам у своєчасному захисті дисертацій; 
- організація кафедрою наукових заходів – конференцій, семінарів, круглих 

столів, а також (разом із Всеукраїнською асоціацією з мовного тестування та 
оцінювання (ВУАМТО), яка є громадською організацією, заснованою 
викладачами кафедри методики і яка є засобом забезпечення наукової співпраці 
кафедри с іншими міжнародними асоціаціями з мовного тестування, а також 
співпраці з членами асоціації – представниками багатьох університетів України) 
заходів з підвищення кваліфікації для викладачів Університету та інших закладів 
освіти; 

- підвищення дослідницької діяльності та публікаційної активності 
викладачів кафедри, зокрема підготовка та видання монографій, наукових статей 
у фахових виданнях України та закордонних виданнях, що належать до 
наукометричних баз Scopus та Web of Sciense; 

- випуск наукового журналу «Мистецтво лінгводидактики», поширення 
матеріалів журналу в наукометричних базах, перереєстрація у квітні 2022 року 
цього журналу у Мін’юсті; 

- розширення наукового міжнародного співробітництва кафедри в освітній 
та науковій сферах, зокрема можливостей викладачів, аспірантів, студентів 
отримати грантову підтримку для стажування  у закордонних університетах та 
наукових установах; 
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- запрошення лекторів з країн Заходу, проведення разом з ними спільних 
семінарів; 

- проведення кафедрою захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії (з галузі 01 Освіта. Педагогіка), участь викладачів кафедри в 
захисті дисертацій, набуття викладачами кафедри фахових вимог, необхідних 
для участі в спеціалізованих вчених радах; 

- участь кафедри в роботі журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України; проведення семінарів 
для дійсних членів Малої академії наук у підготовці робіт учнями-членами 
МАН. 

 
4. Кадровий потенціал кафедри 
 
Успішне функціонування кафедри, реалізація навчально-методичних цілей 

безпосередньо залежить від кадрового потенціалу кафедри. Тому в найближчі 5 
років варто зосередитися на таких аспектах: 

- створення умов для підвищення кваліфікації викладачів: участь у 
наукових конференціях (зокрема в закордонних), семінарах, міжнародних 
грантових проєктах, стажування викладачів в Україні та за кордоном; 

- сприяння викладачам кафедри в захисті дисертацій; мотивування 
викладачів до виконання необхідних умов для підвищення на посадах – доцента, 
професора (так, на кафедрі нині працюють асистенти кандидати наук 
А.О.Кравченко, К.В. Багратіон, О.В.Драгінда); 

- мотивування викладачів до виконання необхідних умов для отримання 
вчених звань доцента (професора); так, наразі на кафедрі працюють на посаді 
доцента (без вченого звання) кандидати наук Т.П.Дружченко, Н.В. Сем’ян, Т.П. 
Івахненко); 

- сприяння та створення умов молодим викладачам в захисті дисертацій 
(зокрема наразі в аспірантурі навчається асистент кафедри Ю.С. Лавренчук); 

- готувати резерв кафедри з випускників магістратури та аспірантури. 
 
 
5. Робота зі студентами  
 
Цей напрям роботи передбачає насамперед реалізацію виховних та 

розвивальних цілей вищої освіти. У цьому напрямі діяльності кафедра ставить 
такі пріоритети: 

- виховання у студентів стійких моральних якостей, почуттів, звичок 
поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, національні цінності, 
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громадянські цінності, сімейні цінності, – які вони реалізовувати у своїй 
професійній діяльності; 

- виховання відповідальності за свої вчинки та дії, а в студентів 
спеціальності 014 Середня освіта – виховання розуміння та відповідальності за 
виховання та навчання майбутніх поколінь; 

- виховання  гордості за свою професію, високих моральних і професійних 
рис громадянина, працівника, фахівця, вироблення культури праці; 

- виховання молоді за такими основними напрямами: національно-
патріотичне, правове, антинаркогенне, естетичне, екологічне, розумове, 
розвивати у студентів, майбутніх учителів, здатність виховувати учнів своїм 
прикладом; 

- розвиток у студентів творчого мислення, сумління, відповідальності, 
принциповості, об’єктивності, поведінкових умінь, здатності до 
міжособистісного спілкування та співпраці; 

- організація участі студентів в інститутських та університетських 
навчальних та наукових заходах, залучення студентів до наукових семінарів, 
круглих столів, конференцій;  

- залучення студентів до науково-дослідницької роботи та підготовки 
наукових публікацій (зокрема і в співавторстві з викладачами кафедри); 

- організація зустрічей студентів з відомими педагогами, філологами; 
встановлення зворотного зв'язку з випускниками кафедри, які працюють 
учителями та викладачами у формі семінарів обміну досвідом. 

 
 

6. Профорієнтаційна робота 
 

З метою популяризації серед абітурієнтів освітніх програм, викладання яких 
забезпечує кафедра методики викладання української та іноземних мов і 
літератур (за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 
за освітніми ступенями бакалавра та магістра, планується такі заходи: 

-  популяризація освітніх програм у соціальній мережі Інтернет, постійне 
оновлення інформації про кафедру, викладачів, студентів, освітні програми, 
перспективи працевлаштування випускників; співпраця з закладами середньої 
освіти з метою залучення абітурієнтів; 

- оновлення інформації про кафедру, а також презентація максимально 
повної інформації про освітню програму, дисципліни, що викладаються, на 
сторінці Навчально-наукового інституту філології; 

- участь кафедри у днях відкритих дверей Навчально-наукового інституту 
філології та Університету, проведення фотовиставок про діяльність кафедри; 




