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1. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ

Створення  програми  зумовлене  необхідністю  збереження  й  розвитку
традицій викладання та наукових досліджень в галузі германської філології та
перекладу  в  Навчально-науковому  інституті  філології  Київського
національного  університету  імені  Тараса  Шевченка,  збереження  кадрового
потенціалу  кафедри,  подальшої  інтеграції  германської  філології  й
перекладознавства у світовий науковий та освітній простір.

Пріоритетними завданнями кафедри германської філології та перекладу є:
– забезпечення  високої  якості  освітнього  процесу  як  основної  умови

підвищення  конкурентоспроможності  випускників  кафедри  у  вітчизняному  і
світовому ринкових просторах;

– подальше вдосконалення освітніх програм кафедри шляхом регулярних
контактів зі стейкхолдерами (роботодавцями, випускниками);

– розвиток  кадрового  складу  кафедри  шляхом  залучення  найкращих
випускників магістратури та аспірантури до викладання;

– продовження  наукових  досліджень  в  галузі  германської  філології  та
перекладу.

Кафедра германської філології та перекладу була створена в 2016 році
шляхом  об'єднання  двох  кафедр  –  кафедри  германської  філології  і  кафедри
теорії та практики перекладу з німецької мови. Кафедра германської філології
була заснована професором І.В. Шаровольським,  який у  1938 році  ініціював
створення факультету західноєвропейських мов і літератур разом з кафедрою
германського мовознавства.  З  1954 по 1962 р.  кафедру германської  філології
очолювала  доц.  В.М. Лещинська.  У  центрі  її  уваги  перебували  насамперед
граматичні та лексикографічні питання. З 1971 по 1987 рік кафедру очолювала
проф.  Л.І. Прокопова,  яка  заснувала  фонетичну  наукову  школу.  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,  у
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  XX  століття  на  кафедрі  германської  філології  активно
розвивалося  українське  перекладознавство,  активний  внесок  у  яке  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. Засновником цього напряму став доц. О.В. Двухжилов, а
сьогодні нідерландську мову викладають А.О. Феоктістова та О.В. Петренко.
З 1999 року на кафедрі германської філології викладається шведська мова як
друга  іноземна,  а  з  2014 року – як  перша іноземна.  У 2018 році  відкрита
магістерська освітня програма зі шведської філології.

Діяльність  кафедри  германської  філології  XXI  століття  до  своєї
реорганізації у 2016 році була зосереджена насамперед на лінгвістичних та
міждисциплінарних  дослідженнях  у  межах  антропоцентричної  парадигми
(когнітологія,  теорія  міжкультурної  комунікації,  теорії  фахових  мов,
лінгвокультурологія,  дискурсологія,  медіазнавство,  філософія  мови).  При
цьому  збережено  інтерес  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,  яке  здійснювалось  з  Інститутом  імені  Гердера  Лейпцизького
університету,  а  також  координував  наукові  теми  проекту  «Німецько-  та
україномовні  дискурси:  лінгвістичні  і  культурологічні  перспективи»  й
«Німецькі місця пам'яті в українській лінгвокультурі».

Другим витоком сучасної кафедри германської філології та перекладу
була  кафедра  теорії  та  практики  перекладу  з  німецької  мови,  яка  була
заснована 2 липня 2003 р. Від дня її заснування й до реорганізації в 2016 році
кафедру  очолював  видатний  український  науковець  та  громадський  діяч
проф. Т.Р. Кияк. Під його керівництвом на кафедрі працювали проф. Кудіна
О.Ф.,  доц.  Гуменюк  О.О.,  доц.  Дорофеєва  М.С.,  доц.  Кожедуб  Л.Г.,  доц.
Меньшикова Н.В.,  доц.  Мінаков В.В.,  доц. Огірок С.С.,  доц.  Любчук Н.В.,
к.філол.н. Лалаян Н.С., одні з кращих перекладачів-практиків України – ст.
викл. Антонов В.О. та асист. Супрун Т.В.

Під керівництвом професора Т.Р. Кияка на кафедрі плідно працювала
наукова  школа  з  лінгвістики  фахових  мов,  термінознавства  та  науково-
технічного перекладу. До наукових інтересів членів кафедри належали також
стилістика,  лінгвістика  та  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” тощо.

У  2016  р.  внаслідок  об'єднання  кафедри  германської  філології  та
кафедри  теорії  та  практики  перекладу  з  німецької  мови  було  створено
кафедру  германської  філології  та  перекладу,  яку  з  2016  по  2021  рік
очолювала  проф. М.Л. Іваницька.  Під  її  керівництвом  на  кафедрі  було
запроваджено  нові  освітні  програми  з  німецької  філології,  шведської
філології, перекладу з німецької мови для бакалаврського та магістерського
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освітньо-кваліфікаційного  рівня.  Викладачі  кафедри  продовжили активний
науковий пошук, а кафедра розширила співпрацю з партнерами з Німеччини,
Австрії, Швеції, Нідерландів.

Тривалі  освітні  та  наукові  традиції  дозволяють  кафедрі  германської
філології  та  перекладу  залишатися  потужним  осередком  української
германістики. На сьогодні  на кафедрі здійснюється викладання за шістьма
освітніми програмами – освітньо-професійними програмами бакалаврського
рівня  “Німецька  філологія  та  переклад,  англійська  мова”,  “Переклад  з
німецької та англійської мов”, “Шведська філологія та переклад, англійська
мова  та  третя  германська  мова”,  а  також освітньо-науковими  програмами
магістерського  рівня  “Міжкультурна  германістика  (німецька  та  англійська
мови), “Галузевий переклад з німецької та англійської мови; міжкультурний
менеджмент”,  “Германська  філологія  і  переклад  (шведська  мова  та
англійська  мова)”.  Крім  того,  кафедра  забезпечує  викладання  навчальних
дисциплін з німецької мови для низки інших освітніх програм Навчально-
наукового інституту філології.

Широкий  спектр  наукових  інтересів  викладачів  кафедри  відбився  у
створенні численних навчальних дисциплін з філології та перекладознавства,
серед  яких,  зокрема,  “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 наукових напрямків під керівництвом викладачів кафедри студенти
готують курсові, бакалаврські і магістерські роботи.

На  сьогодні  активну  наукову  діяльність  на  кафедрі  здійснюють  4
професори (проф. М.С. Дорофеєва (cпеціальні теорії перекладу, синергетика
перекладу,  теорія  міжкультурної  фахової  комунікації,  лінгвістика  і
стилістика тексту, когнітивна транслятологія, контекстно-ситуативна теорія
перекладу), проф. М.Л. Іваницька (художній переклад, стилістика, німецько-
українські літературні взаємини, німецькомовна література Буковини), проф.
В.В.  Козловський  (граматика  німецької  мови,  лінгвопрагматика,
лінгвокультуролоія,  когнітивна  лінгвістика), проф.  О.В. Материнська
(еколінгвістика, cистемні зв'язки в лексиці та їх моделювання, універсальні та
культурноспецифічні  риси  лексичних  одиниць,  семантика  лексичних
одиниць  у  різноструктурних  мовах,  дослідження  германських  мов  у
кроскультурному контексті))  та  11  доцентів.  Загалом  на  сьогодні  кафедра
налічує 33 штатних науково-педагогічних працівники.
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Останніми роками перед кафедрою германської філології та перекладу,
як і перед іншими кафедрами українських закладів вищої освіти постали нові
виклики.  Пандемія  Covid-19  зумовила  частковий  перехід  до  онлайн-
навчання,  що  передбачає  оволодіння  викладачами  технологіями  та
методиками цього формату навчання. 

Російське військове вторгення загострило такі виклики, як:  
– збереження високої якості освітнього процесу в ускладнених умовах;
– збереження науково-педагогічного складу;
–  збереження  контингенту  студентів  та  залучення  абітурієнтів  на

освітні програми кафедри.
Водночас  прискорений  процес  інтеграції  України  в  європейський

простір  зумовив  нову  хвилю  активізації  міжнародних  зв'язків,  що
реалізувалося зокрема в активній участі студентів у програмах академічної
мобільності в університетах Німеччини, Австрії, Швейцарії, Швеції.

Складена  програма  спрямована  на  збереження  та  розвиток  традицій
кафедри  в  галузі  викладання  німецької,  шведської,  нідерландської  мов  та
перекладознавства,  продовження  германістичних  наукових  досліджень,
подальшого розвитку міжнародних зв'язків.

2. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ

Пріоритетними напрямами роботи кафедри германської філології та
перекладу є такі:

– забезпечення високої якості освітнього процесу як основної умови
підвищення  конкурентоспроможності  випускників  кафедри  у
вітчизняному і світовому ринкових просторах;

– вдосконалення  освітніх  програм  відповідно  до  національних  та
міжнародних  стандартів  у  галузі  забезпечення  якості  вищої  освіти,
зокрема шляхом тісної взаємодії з роботодавцями та випускниками;

– Підвищення  професійного  рівня  викладачів  за  допомогою
залучення до міжнародних освітніх проєктів, стажувань, обміну досвідом
з українськими та міжнародними партнерами;

– Активізація  навчально-методичної  діяльності  (підготовки
підручників,  навчальних  посібників,  інших  навчально-методичних
матеріалів)  для  забезпечення  навчального  процесу,  зокрема  з  рідкісних
германських мов (шведської та нідерландської);

– Підвищення публікаційної активності  викладачів,  докторантів та
аспірантів  кафедри,  зокрема  в  наукових  виданнях,  які  індексуються  в
міжнародних науковометричних базах даних Scopus та Web of Science;

– Залучення до наукової роботи студентів,  зокрема сприяння їхній
участі  у  Всеукраїнських  наукових  читаннях  за  участю  молодих  учених
“Філологія  XXI  століття”  та  інших  наукових  конференціях,  публікації
наукових  статей  студентами  магістратури  за  результатами  науково-
дослідницької практики.
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– Продовження та розширення співпраці з партнерами з Німеччини,
Австрії, Швеції, Нідерландів, зокрема з Рурським університетом у Бохумі,
Лейпцизьким  університетом,  Тюбінгенським  університетом,  Німецькою
службою  академічних  обмінів,  Австрійською  службою  академічних
обмінів,  Шведським  інститутом,  Гетеборзьким  університетом,
Університетом  імені  Ліннея,  шляхом  проведення  спільних  наукових  та
освітніх заходів, а також обміну студентами.

Перспективи  розв’язання  цих  завдань  ґрунтуються  на  високому
рівні  професорсько-викладацького  складу  кафедри,  його  активній
навчально-методичній, науково-дослідній та організаційній роботі.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Пріоритетними  завданнями  діяльності  кафедри  щодо  удосконалення
навчально-методичної роботи є такі:

–  Акредитувати  відповідно  до  вимог  Національного  агентства  із
забезпечення якості вищої освіти такі освітні програми: “Німецька філологія
та переклад,  англійська мова”,  “Переклад з  німецької  та  англійської  мов”,
“Шведська філологія та переклад, англійська мова та третя германська мова”
ОР  “Бакалавр”  та  “Галузевий  переклад  з  німецької  та  англійської  мови,
міжкультурний  менеджмент”,  “Міжкультурна  германістика  (німецька  та
англійська  мови)”,  “Германська  філологія  і  переклад  (шведська  мова  та
англійська мова)” ОР “Магістр”.

–  Забезпечувати  викладання  навчальних  дисциплін  з  німецької  та
шведської  мови  як  першої  іноземної  відповідно  до  навчальних  планів
вищезазначених  освітніх  програм,  а  також  з  німецької  мови  як  другої
іноземної,  шведської  та  нідерландської  мови  як  третьої  іноземної,  з
урахуванням всіх вимог та викликів воєнного часу та післявоєнного періоду.

– Підвищувати професійний рівень викладачів за допомогою залучення
до  міжнародних  освітніх  проєктів,  стажувань,  обміну  досвідом  з
українськими та міжнародними партнерами.

–  Укладати  та  регулярно  оновлювати  робочі  програми  навчальних
дисциплін,  які  викладаються  кафедрою,  відповідно  до  нових  науково-
методичних досягнень  та  тенденцій,  а  також за  результатами зворотнього
зв'язку зі стейкхолдерами.

–  Розробляти  навчально-методичні  матеріали  (підручники,  навчальні
посібники, словники, матеріали для самостійної роботи студентів, методичні
рекомендації  тощо)  для  забезпечення  навчального  процесу,  зокрема  з
рідкісних  германських  мов  (шведської  та  нідерландської),  зокрема  й  у
електронній формі для задоволення потреб онлайн-навчання.

– Укласти  нові  угоди  з  базами  практик,  сприяючи  у  такий  спосіб
урізноманітненню та підвищенню якості практики студентів;

– Залучати  до  навчального  процесу  провідних  фахівців-практиків  у
галузях германської філології та перекладу;
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– Організовувати  в  навчальному  процесі  майстер-класи  за  участю
відомих науковців та практиків України та німецькомовних країн;

– Систематично поповнювати книжковий фонд центру німецької мови
та культури.

4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Постійне  підвищення  наукового  рівня  викладачів  та  впровадження
результатів  наукових  досліджень  у  навчальний  процес  є  важливим
напрямком діяльності кафедри. З цією метою планується:

–  Брати  активну  участь  у  роботі  міжнародних  та  всеукраїнських
науково-практичних конференцій та семінарів, зокрема проводити засідання
окремих  секцій  з  германістики  та  перекладу  з  німецької  мови  в  межах
щорічних конференцій Навчально-наукового інституту філології.

–  Підвищувати  публікаційну  активність  викладачів,  докторантів  та
аспірантів  кафедри,  зокрема  в  наукових  виданнях,  які  індексуються  в
міжнародних науковометричних базах даних Scopus та Web of Science.

– Сприяти підготовці  викладачів до здобуття вченого звання доцента,
професора;  захисту  дисертацій  на  здобуття  доктора  філологічних  наук  та
доктора філософії.

– Залучати до наукової роботи студентів, зокрема сприяти їхній участі у
Всеукраїнських  наукових  читаннях  за  участю  молодих  учених  “Філологія
XXI століття” та інших наукових конференціях, публікації наукових статей
студентами магістратури за результатами науково-дослідницької практики.

– Підвищувати  якість  підготовки  курсових,  бакалаврських,
магістерських,  докторських  робіт,  а  також  персональної  відповідальності
наукових  керівників  за  виконання  та  належну  підготовку  студентських
досліджень.

– Сприяти  участі  викладачів  кафедри,  аспірантів  та  студентів  у
наукових  конференціях,  круглих  столах,  тренінгах,  семінарах  та
міжнародних проектах тощо.

– Популяризувати  науково-дослідні  здобутки  кафедри  в  просторі
германської філології та українського перекладознавства, зокрема на освітніх
сайтах та в соціальних мережах.

5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Створена  в  2016  році  кафедра  германської  філології  та  перекладу
продовжила  традиції  кафедр-попередниць  у  галузі  міжнародної  співпраці.
Зокрема,  кафедра  має  тісні  зв'язки  з  Німецькою  службою  академічних
обмінів, Інститутом імені Ґете, Австрійською службою академічних обмінів,
низкою німецьких університетів.

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
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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. Бохум. У 2020 р.
Рурський  університет  організував  віртуальну  літню  школу  для  студентів  та
науковців кафедри германської філології та перекладу, а у 2021 р. у рамках цього
партнерства студенти кафедри підготували віртуальні екскурсії  Україною для
німецької аудиторії.

Починаючи  з  2014  навчального  року  активно  розвивається  напрям
шведської  філології,  у  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  Гетеборзьким  університетом  та  Університетом  імені
Ліннея.  З  2018  року  на  кафедрі  працює  лектор  Шведського  інституту.  У
співпраці зі шведськими партнерами  до пандемії щорічно відбувалися Дні
шведської культури.

Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності залишаються:
– Продовжувати та розширювати співпрацю з партнерами з Німеччини,

Австрії,  Швеції,  Нідерландів,  зокрема з  Рурським університетом у Бохумі,
Лейпцизьким  університетом,  Тюбінгенським  університетом,  Німецькою
службою академічних обмінів, Австрійською службою академічних обмінів,
Шведським  інститутом,  Гетеборзьким  університетом,  Університетом  імені
Ліннея, зокрема шляхом проведення спільних наукових та освітніх заходів, а
також обміну студентами.

–  Залучати  іноземних  викладачів  до  навчального  процесу  як  на
постійній  основі  (лектори  Німецької  служби  академічних  обмінів,
Австрійської служби академічних обмінів, Шведського інституту), так і для
читання  лекцій  та  проведення  семінарів  і  воркшопів  у  межах  окремих
освітніх компонентів.

–  Сприяти  приєднанню  Навчально-наукового  інституту  філології  до
Постійної  міжнародної  конференції  інституцій  письмового  та  усного
перекладу (CIUTI).

–  У  межах  міжнародної  співпраці  сприяти  поширенню  правдивої
інформації про Україну в умовах війни, формуванню громадської думки в
Німеччині, Австрії, Швеції, Нідерландах.

6. РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

В  умовах  військової  агресії  та  пов'язаних  із  нею  викликів  украй
важливим  є  проведення  систематичної  роботи  зі  студентами,  створення
психологічно  комфортних  умов  для  здійснення  навчального  процесу.
Враховуючи  умови,  у  яких  живе  Україна  сьогодні,  важливим  є  сприяти
створенню  психологічно  комфортних  умов  для  здійснення  навчального
процесу. З цією метою планується:
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– Створювати безпечні умови для навчання з урахуванням всіх вимог та
видів навчання, зокрема дистанційного навчання.

–  Посилити  інститут  кураторства.  Проводити  регулярні  зустрічі
куратора зі студентами.

– Приділяти додаткову увагу психологічному стану учасників освітнього
процесу під час проведення навчальних занять.

–  Залучати  студентів  до  додаткових  заходів,  зокрема  міжнародних,  у
дистанційному форматі.

– Забезпечувати своєчасне інформування учасників освітнього процесу
щодо основних змін у навчальному процесі.

– Формувати  дух  корпоративної  солідарності  та  культури,  який
забезпечують кафедральні заходи, як: кіноклуб, конкурси, тематичні зустрічі
зі студентами-германістами інших закладів вищої освіти.

– Залучати студентів до всеукраїнських заходів, культурної діяльності
Університету  та  Навчально-наукового  інституту  філології  (напр.,
університетські свята, Дні відчинених дверей).

– Посилити  співробітництво  з  учнями  старших  класів  шкіл  з
поглибленим  вивченням  німецької  мови  з  метою  формування  якісного
контингенту майбутніх студентів.

7. ПІДГОТОВКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

Станом  на  сьогодні,  на  кафедрі  германської  філології  та  перекладу
працює 33 штатних викладача, з них професорів, докторів наук – 4, доцентів,
кандидатів наук – 12, асистентів – 17. На кафедрі наразі працюють 3 іноземних
лектори з Німеччини, Австрії та Швеції, дисертаційні дослідження здійснюють 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 спрямована на:

- отримання вченого звання доцента (Опанасенко О.І.),
-  переведення  на  посаду  доцента  через  виконання  всіх  вимог,  що

висуваються,  зокрема через підготовку необхідної  кількості  науково вартісних
публікацій (Білик К.А., Гусар А.В., Мартинів О.М., Міхіденко К.О., Сайко М.М.,
Шовкова Т.А.),

-  підготовку  і  захист  кандидатських  і  докторських  дисертацій  через
аспірантуру та докторантуру (Петренко О.В., Селезньова А.Ю.),

-  сприяння  публікації  наукових  статей  викладачів  кафедри  у  фахових
виданнях,  які  входять  до  міжнародних  науковометричних  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
іноземними мовами,
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