
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

кафедри стилістики та мовної комунікації ННІ філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

на 2021-2026 рр. 

1. Обґрунтування необхідності створення програми 

Кафедра стилістики та мовної комунікації ННІ філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка створена у червні 2016 р. як 

навчально-наукова структура, що розробляє і забезпечує наукові, методологічні 

та навчально-методичні принципи сучасної університетської освіти. 

Діяльність кафедри регулюється положеннями Закону України «Про вищу 

освіту» (від 16.01.20 р.), Статутом Університету (від 24.07.2015 р.), Стратегічним 

планом розвитку Університету на період 2018-2025 рр., нормативними 

документами МОН України. 

Діяльність кафедри зосереджена на основних напрямах, що передбачають 

підготовку сучасних висококваліфікованих кадрів для української науки, освіти 

та професійної роботи в різних сферах життя суспільства.  

Перспективний напрям діяльності кафедри – розробка та впровадження в 

університетську освіту нових, інноваційних за змістом програм з неолінгвістики, 

що розвивають актуалізовані у світовій філології функціональний та 

комунікативний дискурси знання про мову. Сформовані в університетській 

дидактиці компетенції дозволяють передбачити фахову перспективу 

випускників, що відповідає суспільним потребам сучасної України. 

Важливий напрям формування освітньої та наукової компетенцій 

студентів – виховання громадянина, патріота України, знання, досвід і науковий 

пошук якого спрямовані на досягнення конкурентних у сучасному 

глобалізованому світі результатів.  

Відповідно, програма розвитку кафедри є обґрунтуванням перспективи 

роботи колективу,   що зосереджений на комплексному аналізі, науковому 

доведенні та практичному впровадженні лінгвістичних компетентностей у 

випускника університету щодо стану і державного статусу української мови як 



державної, її історії, суспільних функцій, актуальних тенденцій розвитку, 

комунікативної перспективи, інструментальної здатності бути ефективним 

комунікатором у демократичному суспільстві. 

Освітній і науковий напрями діяльності кафедри співмірні з глобальними 

інформаційними викликами, де конкурентність нових знань і університетів 

визначають розвиток держав, а мовна комунікація є характеристикою нової 

конкурентності. Кафедра стилістики та мовної комунікації виконує, отже, 

функцію розробки критеріїв щодо комунікативного ресурсу мови, представлення 

її іманентних можливостей, здатності ефективно спілкуватися у 

висококонкурентному інтелектуальному середовищі світових університетів. 

Програма розвитку кафедри передбачає аналіз освітньої та наукової 

діяльності провідних університетів світу, які працюють у визначених напрямах, 

зокрема Стенфордського (США), Чиказького (США), Массачусетського 

технологічного інституту (США), Кембриджського (Велика Британія), 

Оксфордського (Велика Британія) та ін., де реалізуються відповідні освітні 

програми та здійснюється дослідницька діяльність на кафедрах комунікації та в 

академічних програмах «Language Communication and Comprehension», 

«Philosophy and Modern Languages», «Comparative media studies», 

«Communication studies», «Mass Communication and law», «Applied Linguistics» та 

ін.  

Досвід рейтингових університетів світу має продуктивно засвоюватися 

українською вищою школою, що дозволяє сформувати власну модель 

функціональної перспективи мови у державі, у різних формах суспільної 

комунікації.  

Водночас увага викладачів кафедри зосереджується на інноваційних 

спеціалізаціях, важливих для України в добу інформаційного суспільства – 

динамічного, поліваріантного у стильових і жанрових модифікаціях. Ідеться 

про «Медіалінгвістику» та українську медіалінгвістичну школу, яку у 

слов’янському мовознавстві пов’язують із кафедрою стилістики та мовної 

комунікації Інституту філології Київського національного університету імені 



Тараса Шевченка. Розвиток кафедри – це системний аналіз здобутків і 

формування перспективи подальшого розвитку інноваційної освітньої та 

наукової діяльності для реалізації комунікативного ресурсу державної мови. 

 

2. Прогноз тенденцій розвитку кафедри 

Кафедра стилістики та мовної комунікації вибудовує прогностичну модель 

діяльності, «встановлюючи конкретні, адаптовані до потреб суспільства і 

тенденцій розвитку освіти та науки цілі», що узгоджується зі Стратегічним 

планом розвитку Університету на період 2018-2025 р., затвердженого Вченою 

радою Університету 25 червня 2018 р.  

Відповідно, аналіз майбутнього пов’язується з врахуванням світових 

тенденцій розвитку освіти і науки, вивченням напрямів творчої діяльності на 

середньо- та довгострокову перспективу, де соціогуманітарні знання 

формують широкий світогляд здобувачів освіти у відповідності до сучасних 

тенденцій трансформації інформаційного суспільства. Водночас виховання 

особистості, для якої пріоритетними є національні, культурні, цивілізаційні 

цінності, встановлює status-quo університетської освіти. 

Пріоритетність напрямів роботи кафедри зосереджується на системному 

поєднанні академічної моделі університетської освіти з інтеграцією у модерну 

світову парадигму засвоєння знань інформаційно розвиненими суспільствами. 

Відповідно передбачається: 

- продовжити наукове обґрунтування і практичну діяльність із 

впровадження в університеті нових освітніх програм і спеціалізацій із 

юрислінгвістики, лінгвістичної експертизи, політичної лінгвістики та 

ін., що скорелює поступальний розвиток університетського 

мовознавства з програмами підготовки філологів у провідних 

університетах світу, забезпечить українське суспільство сучасними 

фахівцями з мовної комунікації; 

- підготувати нові навчальні плани, програми, науково-методичну 

літературу з відповідних спеціалізацій; 



- зосередити увагу викладачів на аналізі нових тенденцій у розвитку 

класичних університетів в інформаційну добу, запропонувавши 

обговорення проблеми під час конференцій, круглих столів, у виданнях 

із названої проблематики; 

- активізувати роботу по створенню програм нових курсів із 

лінгвокомунікативістики, фахової термінології, культури української 

мови для викладання на різних факультетах Університету; 

- продовжити роботу над виданням і входженням до світових 

наукометричних баз наукового збірника «Актуальні проблеми 

української лінгвістики: теорія і практика»; 

- інтенсифікувати роботу студентської проблемної групи над збиранням 

лексикографічного матеріалу для словників серії «Нові слова та 

фразеологізми в українських медіа»; 

- підвищувати науковий та методичний рівень викладачів кафедри 

відповідно до визначених стандартів і кваліфікаційних критеріїв 

системи атестації МОН; 

- організувати роботу кафедри над написанням колективних 

монографій, навчально-методичної літератури з актуальних проблем 

мовознавства, що корелюють із профілем кафедри; 

- продовжувати і творчо розвивати концепцію проведення щорічного 

фестивалю «Style-m-k-FEST» з метою інтеграції академічного знання 

про мову з культурними та комунікативними запитами сучасного 

студентства. 

 

3. Концепція розвитку кафедри 

3.1. Орієнтири концепції 

      Засади концепції, її принципи та перспективи зорієнтовані на 

актуальні процеси створення ефективної стратегії змін в університетській 

освіті, що визначає конкурентність такої моделі. Традиційні університетські 

підходи до інноваційного знання, методів викладання та спеціалізацій 



поєднуються в такій освітній моделі з новою дидактикою, спрямованою на 

розуміння процесів пізнання, творчу пізнавальну діяльність, вирішення 

нестандартних задач. 

Завдання кафедри стилістики та мовної комунікації полягають у: 

- підготовці висококваліфікованих філологів, які здобувають 

фундаментальну університетську освіту і водночас розвинуту здатність 

сприймати та використовувати інноваційне знання, вирішувати 

проблемні питання, актуалізовані в сучасному суспільстві; 

- фаховій ґрунтовній компетенції щодо комунікативного потенціалу 

мови, її фундаментального ресурсу, можливості бути ефективним 

інструментом дослідницької роботи. 

Орієнтири концепції корелюють із визначеними стратегією розвитку 

університету дев’ятьма основними напрямами, що передбачають реалізацію 

актуальних завдань вищої школи: освітнім процесом, дослідженнями та 

інноваціями, міжнародним співробітництвом, інформатизацією, формуванням 

суспільних цінностей, розвитком людського потенціалу та можливістю брати 

участь в ініціативах щодо управління університетом.  

Увага надається інтеграції лінгвістичної освіти у міжнародний освітній 

простір, що передбачає створення принципово нових міждисциплінарних 

програм і спеціалізацій, розширенні міжнародних наукових контактів, участі у 

спільних дослідницьких проєктах, з’їздах, конференціях для обміну досвідом і 

вирішення актуальних професійних проблем. 

Кафедра зосереджуватиме зусилля на якісному представленні світовій 

фаховій спільноті збірника «Актуальні проблеми української лінгвістики: 

теорія і практика», який у даний час входить до видань категорії «Б» МОН 

України та ряду зарубіжних наукометричних баз, зокрема таких як Index 

Copernicus, ERIH PLUS, RESEARCH BIB та ін. Мета видання – увійти до баз 

Scopus та Web of Science. 



3.2. Обґрунтування концептуального принципу розвитку 

кафедри 

Концептуальний принцип діяльності та перспективи розвитку кафедри 

зумовлений її фаховою спеціалізацією у структурі університету: підготовка 

високоосвічених філологів, які мають фундаментальні знання з української 

мови та літератури та визначених навчальним планом дисциплін, 

співвідносних із державним стандартом вищої освіти.  

Водночас кафедра забезпечує інноваційну спеціалізацію 

«Медіалінгвістика», яка передбачає глибоку підготовку та формування нових 

компетентностей у сфері соціальної комунікації як одному із локусів 

неолінгвістики. 

Концепція кафедри включає також розвиток мовознавчої компетенції 

нефілологів – студентів і викладачів інших структур університету, з якими 

планується розвивати міждисциплінарні дослідження, що сприятиме 

вдосконаленню соціальної та наукової комунікації, статусу української науки 

і культури в суспільстві. 

Комплексний характер розвитку кафедри передбачає інтегрованість 

навчально-виробничої та науково-дослідницької діяльності, що визначатиме 

структуру та принципи формування кадрового резерву, де пріоритет 

надаватиметься підготовці докторів наук та докторів філософії. 

 

4. Призначення, мета і завдання кафедри 

Кафедра є випусковою для бакалаврів спеціальності «Українська мова та 

література, західноєвропейська мова», магістрів відповідних освітніх програм, 

а також аспірантів, докторантів, які планують захист зі спеціальності 035 

Філологія. 

Мета і завдання кафедри  відповідно визначені системою фахової 

підготовки, що включає український та міжнародний досвід університетської 

освіти та зосереджена на впровадженні модерних підходів до розуміння 

проблем сучасної лінгвістики. Кадровий потенціал кафедри забезпечує і має 



забезпечувати поставлені перед кафедрою завдання, зокрема і викладання 

дисциплін іноземними мовами (англійською, слов’янськими), що дозволить 

розширити наукову та освітню перспективу колективу. 

 

5. Пріоритетні напрями роботи кафедри 

Пріоритетні напрями діяльності кафедри пов’язані з сучасними вимогами 

до університетської освіти, де головними є критерії: 

- забезпечення високої якості викладання; 

- інноваційна зорієнтованість наукових робіт; 

- відповідна до сучасних вимог фахова підготовка та перепідготовка 

викладацького складу; 

- системна навчальна, дослідницька і виховна робота зі студентами; 

- активна участь у міжнародних проєктах, конференціях, виданнях та ін.; 

- активізація участі у фахових міжнародних організаціях із метою 

ознайомлення світової громадськості з досягненнями викладачів 

Університету. 

Принцип роботи кафедри – студентоцентричний, зорієнтований на 

потреби і запити сучасної молоді у фаховій, суспільній і громадській 

діяльності.  

Кафедра буде скеровувати знання і досвід на формування парадигми 

університетського викладання, в якій стале, пасивне, повторюване 

змінюється на активне, інноваційне, творче; абсолютизація традиції, 

етичних і фахових констант перетворюється на еволюцію традиції, 

узгодженість знання з потребами часу, новими викликами і перспективами; 

дидактика внутрішньої апробації результатів пізнання моделюється в 

дидактику публічного обговорення, рейтингу критичного аналізу результатів; 

принцип локального виміру якості фахової освіти корелюється з 

міжнародними критеріями оцінки; модель зосередженості на 

індивідуальному пошуку перетворюється в актуальну модель колективного 



наукового пошуку, залучення до колективних проєктів творчої студентської 

молоді. 

6. Основні механізми  реалізації Програми розвитку кафедри 

6.1. Організація навчального процесу та методичне забезпечення 

дисциплін кафедри 

Визначена Стратегічним планом розвитку Університету на період 2018-

2025 року та Статутом університету мета освітньої діяльності кафедри полягає 

у формуванні системних принципів щодо якості вищої освіти, підготовки 

конкурентних фахівців, які мають сучасні знання та навички відповідно до 

державних і міжнародних критеріїв та стандартів. 

Основними механізмами програми розвитку є: 

- співмірність освітньої моделі з європейською освітньою практикою; 

- зв’язок теоретичного знання з практичним досвідом, орієнтація на 

потреби суспільства; 

- застосування в дидактиці вищої школи нових методик, інтерактивного 

викладання, тестування з метою ефективності засвоєння знання; 

- підготовка інноваційних підручників і посібників із дисциплін 

кафедри; 

- розробка навчально-методичної літератури на нових дидактичних 

принципах; 

- розвиток сайту кафедри як інформаційного джерела про кафедру та її 

діяльність; 

- системна робота з консультаційної та експертної роботи; 

- проєктна, гурткова робота як підвищення професійного рівня студентів 

і викладачів; 

- підвищення рівня керівництва курсовими, бакалаврськими, 

магістерськими роботами. 

6.2. Організація науково-дослідного процесу 

Перспектива дослідницької роботи кафедри корелюється з пошуковою 

діяльністю університету і здійснюється в напрямках: 



- розробка фундаментальних і прикладних напрямів сучасного 

мовознавства, зокрема неолінгвістичної проблематики; 

- розширення міждисциплінарних досліджень; 

- співробітництво з інститутами НАН України та провідними 

університетами; 

- актуалізація публікацій у міжнародних наукометричних виданнях; 

- підготовка колективних монографій з актуальних проблем лінгвістики; 

- захист докторських дисертацій викладачами кафедри; 

- впровадження наукових результатів в освітній процес; 

- розвиток кадрового потенціалу кафедри. 

 

Наукова та виховна робота зі студентами 

Формування гармонійної особистості філолога, громадянина України, 

який поєднує глибокі фахові знання з національною свідомістю, культурою і 

духовністю – мета і завдання наукової та виховної роботи кафедри. 

Для досягнення мети передбачається: 

- взаємодія з органами студентського самоврядування, науковими 

гуртками, дискусійними платформами та ін. з метою об’єднання зусиль 

у досягненні визначеної мети і завдань; 

- активна робота кураторів, керівників практик і гуртків зі студентами; 

- системна підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах та ін.; 

- виховна робота в гуртожитку, під час практик, екскурсій та ін. з 

виховання громадянської свідомості. 

Міжнародні та міжуніверситетські зв’язки кафедри 

Завдання кафедри – перспективне розширення і поглиблення 

міжнародної та міжуніверситетської співпраці для піднесення іміджевого 

статусу університету в науковій комунікації. 

Кафедра працює і прогнозує продовжити співпрацю в міжнародних 

наукових структурах, таких як Міжнародний комітет славістів, Дні української 



науки в Македонії, конференціях регулярного циклу у слов’янських та 

європейських країнах, міжнародних виданнях та проєктах.  

Передбачено участь викладачів кафедри у З’їзді славістів 2023 р. 

(Париж), публікації в західних наукових виданнях, участь зарубіжних учених 

у складі редколегії наукового збірника «Актуальні проблеми української 

лінгвістики: теорія і практика», участь викладачів кафедри в редколегіях 

зарубіжних видань, спільні наукові публікації, міжнародні проєкти, наукове 

рецензування зарубіжних видань та ін. 

Кафедра продовжить підготовку фахівців-україністів для зарубіжних 

країн, участь у програмах обміну студентами, аспірантами і викладачами. 

 

6.3. Підготовка професорсько-викладацького складу 

Станом на листопад 2021 р. на кафедрі працює 11 штатних викладачів. 

З них докторів наук – 2. Вчене звання професора має Шевченко Л.І. Наукові 

ступені мають усі члени кафедри. Звання доцента є у 8 осіб – Дергача Д.В., 

Сизонова Д.Ю., Дядищевої-Росовецької Ю.Б., Луценко О.І., Шулінової Л.В., 

П’ятецької О.В., Андрєєвої Т.М., Климентової О.В. 

Кафедра працюватиме над підвищенням кваліфікації викладацького 

складу: 

- здобуття звання професора доц. Климентовою О.В.; 

- здобуття звання доцента асистентами Овсейчик С.В., Булах М.Б.; 

- завершення докторських дисертацій доцентами Сизоновим Д.Ю., 

Дергачем Д.В.; 

- залученням до викладацького складу кращих випускників аспірантури; 

- сприянням ефективності творчих відпусток та стажувань, можливості 

впровадження їх результатів у дидактику університетської освіти. 

 

 

 



6.4. Перспективний план наукових навчально-методичних 

публікацій кафедри 

Кафедра працюватиме над такими книжковими виданнями: 

- колективними монографіями з актуальних проблем сучасної 

стилістики та мовної комунікації; 

- монографією з питань медійної жанрології доц. Дергача Д.В.; 

- монографією з проблем медійної фразеології доц. Сизонова Д.Ю.; 

- монографією про медійний перифраз асист. Булах М.Б.; 

- посібниками з історії світової та української медіалінгвістики доц. 

Дергача Д.В.; 

- словниковими щорічними виданнями «Нові слова та фразеологізми в 

українських медіа». 

      Пріоритетним для наукової роботи кафедри є видання та підняття 

рейтингу у світових наукометричних базах періодичного збірника наукових 

праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика». 

      Перспектива науково-навчальної діяльності кафедри пов’язана з 

описом та розробкою освітньої програми «Юрислінгвістика» та її навчально-

методичним забезпеченням.  

      Колектив кафедри продовжуватиме працювати над циклами статей з 

актуальних проблем стилістичного та комунікативного розвитку української 

мови та їх публікацією в наукометричних базах. 

 

7. Основні умови успішного виконання програми 

    Успішне виконання програми передбачається за умов: 

- ефективної системної роботи викладачів, співробітників та студентів, 

які спеціалізуються по кафедрі; 

- продуктивної співпраці з керівництвом ННІ філології над вирішенням 

актуальних питань та сприяння у фаховій роботі колективу кафедри. 

      



 Програму підготувала Шевченко Л.І., доктор філологічних наук, професор 

кафедри стилістики та мовної комунікації ННІ філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

  Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри стилістики та 

мовної комунікації № _4  від «17» листопада  2021 р . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор філологічних наук, 

професор кафедри стилістики  

та мовної комунікації                                                                       Лариса ШЕВЧЕНКО 

 


