
1 
 

ЗВІТ 

ПРО РОБОТУ ФАКУЛЬТЕТУ  

ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ (ІФСК)  

ЗА 2021 РІК 

У 2021 році робота факультету спрямовувалася на виконання завдань 

оптимізації кадрової політики, міжнародної діяльності, забезпечення 

конкурентоспроможності на ринку освітніх і додаткових послуг кафедр і центрів, 

що функціонують при них. Значна увага приділялася іміджевим завданням 

формування образу СумДУ як соціально спрямованого вишу, орієнтованого на 

підтримку фізичної культури та спорту, виховної діяльності, розвитку 

талановитої, творчо обдарованої молоді.  

Факультет ІФСК проводить підготовку фахівців за кваліфікаційним рівнем 

бакалавр за 5 спеціальностями (6 освітніх програм) і за кваліфікаційним рівнем 

магістр за 2 спеціальностями (3 освітні програми).  

Сьогодні на всіх спеціальностях та освітніх програмах факультету 

навчається 552 студенти.  

Забезпечення прийому студентів за спеціальностями кафедр факультету 

Назва показника 

Всього по 

факультет

у 

Випускові кафедри 

ГФ ЖіФ ППСТ 

Спеціальні

сть 
ПР 

ЖТ, РК СР КД ПЛ 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Контингент студентів 

денної форми навчання 

за спеціальностями 

кафедр факультету, 

чол. 

573 552 279 252 118 133 52 52 41 38 83 77 

Ліцензійний обсяг 

першого курсу, чол. 
263 160 90 23 30 25 

Зараховано на перший 

курс денної форми 

навчання за КР 

бакалавр, чол. 

127 149 53 

1ін. 

студ 

57 

7 ін.

студ 

26 44 14 17 9 4 25 27 

Зараховано на старші 

курси денної форми 

навчання, чол. 

12 14 - 2 7 4 3 2 2 5 - 1 
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Ліцензійний обсяг 

прийому на перший 

курс за КР магістр, 

чол. 

155 85 70 - - - - - - 

Всього зараховано на 

перший курс за КР 

магістр, чол. 

34 30 29 20 5 10 - - - - - - 

У формуванні контингенту позитивною є тенденція зростання набору на 

перший курс бакалаврату. Так, якщо у 2019 році на перший курс зараховано 114 

осіб, то в 2020 їх було 127, а в 2021 році – 149. За два роки спостерігаємо 

зростання майже на 31 відсоток. І це, варто наголосити, показник не кількісний, 

а якісний – число спеціальностей на бакалавраті не змінилося. Найбільше, у 

відсотковому відношенні, першокурсників зараховано на журналістику. Загалом 

маємо приріст по всіх спеціальностях, окрім Менеджменту соціокультурної 

діяльності. 

У 2022 році очікуємо, що відсоток збільшення подвоїться. Великі надії 

покладаються на нову спеціальність – «Середня освіта» (спеціалізація 

«Англійська мова і література»), прийом на яку здійснюватиметься в поточному 

році. Адже профорієнтаційна робота стала справою кожного викладача, 

кожного співробітника факультету.  

Цьогоріч уперше за останні роки збільшилася кількість зарахованих на 

перший курс студентів-іноземців. 

На 25 % зросла кількість студентів, які вступили на старші курси. Хоча, 

варто наголосити, різко скоротилася кількість бюджетних місць для цього 

контингенту. Їх виділено 7, студентів зараховано 15. А бюджет для випускників 

коледжів є фактично визначальним. Здобувши передвищу освіту, вони більше 

зорієнтовані на заочну форму продовження навчання.  

Кількість студентів, зарахованих на перший курс магістратури, на 11,8 % 

нижча в порівнянні з попереднім навчальним роком. Втрати в цілому по 

факультету складають майже 77 %. 

У 2022 році оголошено прийом у магістратуру з «Психології» та 

«Політології».  
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Варта уваги також акредитація освітньої програми з «журналістики» за 

рівнем «зразкова». Зразковість стає традицією факультету – щороку одна з 

наших спеціальностей досягає цього рівня.  

У звітному році на факультеті працювало 109 штатних науково-

педагогічних працівників (НПП), 80 % із яких мають наукові ступені та вчені 

звання. Із них 10 докторів наук. 

Забезпечення навчального процесу науково-педагогічними 

працівниками з науковими ступенями та вченими званнями 

Назва показника 

Всього по 

факультет

у 

2020/2021 

Випускові кафедри 
Загальноосвітні 

кафедри 

ГФ Журн. та 

філол. 

ППСТ МПІГ Іноз. мов 

Загальна к-сть штатних 

НПП, 2020/2021 рр. чол. 
108/109 26/23 14/14 25/23 22/19 21/30 

К-сть штатних НПП із 

наук. ст. та вч. званнями, 

2020/2021 рр. чол. 

80/87 19/20 13/12 23/21 13/13 12/21 

К-сть НПП, які захистили 

дисертації в 2020/2021 рр., 

чол. 

6/6 1/2 2/2 2/1 -/1 1/- 

із них докторських дис., 

чол. 
2/2 -/- -/1 2/1 -/- -/- 

Частка штатних НПП із 

наук. ст. та вч. званнями в 

2021 р., % 

80 87 86 91 68 70 

Частка штатних НПП із 

наук. ст. та вч. званнями в 

2020 р., % 

74 73 93 92 59 57 

Частка зростання рівня 

забезпеченості НПП з 

наук. ступенями та вч. 

званнями, 2021 р.% 

 

+6 

 

+14 

 

-7 

 

-1 

 

+9 

 

+13 

На факультеті помічаємо значне збільшення кількості науково-педагогічних 

працівників із науковими ступенями та вченими званнями. По кафедрах кількість 

викладачів із науковими ступенями різниться. Найвищий він на ППСТ – 91, на 

ГФ – 87, на журналістиці – 86. Зростання частки штатних НПП із науковими 
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ступенями та вченими званнями відбулося на кафедрах іноземних мов, і досягло 

70 відсотків, і на кафедрі МПІГ – 68 відсотків.  

У 2021 р. на факультеті захищено 2 докторські дисертації: Яненко Я., 

Купенко О. та 4 доктора філософії – Зінченко А., Степанов В., Іщенко О., 

Левенок І. 

Робота над дисертаційними дослідженнями на факультеті активно 

продовжується. Зокрема, на 2022 р. заплановано захисти 1 докторської та 5 

дисертацій доктора філософії.  

Викладачі факультету пройшли підвищення кваліфікації за програмами з 

інноваційної педагогічної діяльності й електронних засобів та дистанційних 

технологій за програмою навчання у СумДУ. Всього 23 особи: 8 – кафедра 

ППСТ, 2 – кафедра ЖФ, 6 – кафедра МПІГ, 2  – кафедра ГФ, 5 – кафедра ІМ.  

Важливим завданням посилення кадрового потенціалу університету є 

розвиток мовних компетентностей викладачів та персоналу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Викладачі, рівень володіння іноземною мовою яких підтверджений 

сертифікатом та викладачі, які ведуть заняття  

англійською мовою у 2021 році 

 
Кафедра  

 

Кількість викладачів, 

володіння іноземною  
мовою яких підтверджене  
сертифікатом на рівні В2  

або вище  

Кількість викладачів, які 

ведуть заняття англійською 

мовою, у т.ч. зовнішні 

сумісники  

2020  2021  2020  2021  
 

осіб  
% від 

штатного  
ПВС  

осіб  
% від 

штатного  
ПВС  

осіб  
% від 

штатного  
ПВС  

осіб  
% від 

штатного  
ПВС  

 

Всього по факультету  109  24  19,4  35 32,1 6  5,6  9 8,3 

Германської філології   23 5 19,2  8 34,8 -  -  - - 

Журналістики та філології   13  5  38,5  9 69,2 2  14,3  1 7,7 

Іноземних мов   30  -  -  3 10,0 -  -  - - 

Мовної підготовки 

іноземних громадян   

19  6 27,3  6 31,6 -  -  - - 
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Психології, політології та 

соціокультурних технологій   
23  8  32,0  9 39,1 4  16,0  8 34,8 

Викладачів кафедр факультету запрошують місцеві та всеукраїнські медіа, 

інституції громадянського суспільства, державні установи експертами щодо тих 

чи інших знакових проблем сучасного розвитку України. Практично на кожній 

кафедрі працюють члени міжнародних асоціацій та національних творчих 

спілок. 

13 викладачів визначені переможцями конкурсу «Кращий викладач очима 

студентів». Кращими науково-педагогічними працівниками факультету визнано 

Наталію Таценко та Ярослава Яненка. 

Викладачі факультету ІФСК СумДУ здобули призові місця у двох 

номінаціях конкурсу «Педагогічні інновації СумДУ - 2021». Усі проєкти, що 

брали участь у змаганні, реалізовані в освітній діяльності університету. 

У 2021 році до аспірантур, що діють за трьома спеціальностями, 

зараховано 12 осіб (у 2020 – 4). Одна аспірантка навчається за кошти фізичних 

осіб (спеціальність «Філологія»). І зараз на факультеті 27 аспірантів.  

Задля удосконалення англомовної підготовки здобувачів вищої освіти за 

всіма освітніми програмами кафедрою іноземних мов уперше розподілено 

студентів першого курсу на групи за рівнями володіння іноземною мовою. 

Проведено вхідне тестування за шкалою Ради Європи. 

Характеристику публікаційної наукової активності професорсько-

викладацького складу розпочнемо з видань, що індексуються БД SCOPUS та 

Web of Science. Кілька років поспіль тут тримається стабільне зростання.  

Загальна кількість публікацій факультету ІФСК у виданнях, які 

індексуються БД Scopus та/або WoS 

Кафедра 

Кількість публікацій, які індексуються: 

2020 р.  2021 р.  

Scopus та WoS Scopus або WoS Scopus та WoS 
Scopus або 

WoS 

ППСТ 5 2 7 11 

ІМ 0 3 4 5 

ГФ 0 4 2 2 

ЖФ 2 0 1 4 

http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/ped-innovations.html
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МПІГ 1 0 0 1 

Всього 8 9 13 19 

Варто відзначити, що ми позбавляємося тенденції попередніх років, коли 

основна кількість публікацій була не профільною для науковців факультету. 

Також збільшується кількість публікацій, що одночасно індексуються БД Scopus 

та WoS і мають квартилі Q 1 – Q 2. 

Усі без винятку кафедри покращили індекс Гірша за БД Scopus. По 

факультету він зріс до 27. 

Індекс Гірша кафедр за БД Scopus 
Кафедра Індекс Гірша 

ІМ 5 12 
 

ГФ 3 6 

ППСТ 3 8 

ЖФ 0 1 

МПІГ 0 1 

ІФСК 7 27 

Опубліковано 3 монографії та 18 розділів у колективних монографіях, а 

також 1 розділ у книзі, що обліковується БД Scopus. 

Дещо зменшилася кількість оприлюднених за рік наукових статей. 

Лише 5 статей тематично відповідають Цілям сталого розвитку ООН.  

 

Загальні показники публікаційної активності із зазначенням 

приналежності до СумДУ у 2020-2021 рр.   
 

ППСТ МПІГ ІМ ГФ ЖіФ Всього 

Монографії  3/1* -/2 -/- -/1* -/1* 3/3 

Розділи в колективних 

монографіях 
-/- 1/6 2/3 3/8 1/1 7/18 

Наукові статті, всього у 

т. ч. 51/56 51/42 25/23 63/64 22/25 218/210 

опубліковані в Україні 

у фахових виданнях 
22/12 11/13 12/23 32/ 27 13/9 90/84 

опубліковані за 

кордоном 
9/5 15/13 5/1 16/16 5/4  50/39 

опубліковані у 

виданнях, які входять 

до наукометричних баз 

даних Scopus, Web of 

Science 

10/20 3/5 6/7 5/6 2/5 17/28 
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у співавторстві зі 

студентами або 

студентами самостійно 

 10/12 22/13 2/1  25/28 2/4 61/58 

Тези, всього 71/60 29/37 74/51 150/113 46/54 368/315 

- у співавторстві зі 

студентами або 

студентами самостійно 

35/41 25/30 43/35 92/93 22/29 270/228 

- на конференціях, які 

проводилися за 

кордоном  

4/2 4/5 9/2 21/16 1/3 39/28 

*монографія за авторством представників кафедр  

 

Серед наукових здобутків, які мають високу вагу і про які варто голосно 

говорити, це проходження Державної атестації в частині провадження 

наукової діяльності. Факультет підтвердив високий рівень, увійшовши до 

кваліфікаційної групи А за напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво». За рік 

освоєно 204 тисячі гривень базового фінансування. Акцентуємо увагу на тому, 

що базове фінансування за напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво» 

отримали лише 5 закладів вищої освіти України.  

Вперше маємо показник щодо включення НПП факультету в члени 

редакційної колегії іноземного наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах Scopus. Ним стала старший викладач кафедри  іноземних 

мов Алексахіна Т. (журнал «Eastern Ukrainian Medical Journal» ISSN:2663-5909). 

Також науковці факультету є рецензентами закордонних видань, що 

обліковуються БД Scopus та Web of Science за напрямом «Педагогічні науки» 

(доцент кафедри ІМ – Ляшенко І.) та «Гуманітарні науки (мова і лінгвістика; 

література і літературознавство)» (доцент кафедри МПІГ – Набок М.). 

  На факультеті проведено 6 конференцій загальноукраїнського рівня. Усі 

кафедри провели власні або долучилися до роботи факультетської конференції. 

У 2021 р. кількість учасників склала 145 осіб, із них 18 – із закладів освіти різних 

рівнів, 7 – з інших країн (Ірану, Лівану, Нігерії, Танзанії, Туркменістану та 

Узбекистану).   

Подавалися заявки на конкурси національного фонду досліджень України 

та проєктів держбюджетних НДР.  
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Науковий потенціал кафедр дозволяє активно проводити науково-дослідну 

роботу. Так, у 2021 р. від факультету подано заявку за основним конкурсом 

проєктів науково-дослідних робіт (керівник – д-р філос. наук, проф.  Лебідь А.), 

а також на конкурс наукових проєктів НДР молодих вчених (керівник – д-р політ. 

наук, доцент Костенко А.). Другий рік поспіль факультет бере участь в конкурсах 

на гранти Національного фонду досліджень України. У 2021 р. підготовлено і 

подано 3 проєкти (керівники – Яненко Я., Таценко Н., Костенко А.). У звітному 

році ці проєкти подано за двома напрямами – «Наука для безпеки людини та 

суспільства» і «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: 

інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері».  

Кількість поданих запитів 

2020 2021 

НДР 

за основним 

конкурсом 

НДР 

молодих 

вчених 

НФД НДР 

за основним 

конкурсом 

НДР 

молодих 

вчених 

НФД 

1 - 2 1 1 3 

 

У 2021 р. на факультеті виконувався міждисциплінарний проєкт, 

організований Національним фондом досліджень України. під керівництвом 

Садівничого В. Викладачі факультету залучені і до виконання НДР інших кафедр 

та інститутів СумДУ. Так, у групі науковців БіЕМ працюють Костенко А. та 

Євсєєва Г., до роботи в ННІ права долучається Назаров М.   

Усі без винятку кафедри факультету четвертий рік поспіль виконують 

госпдоговірні науково-дослідні роботи. У той же час не можемо дотягнутися до 

держбюджетної тематики з виділеним фінансуванням. Цьогорічна тема, 

підготовлена групою науковців практично зі всіх кафедр факультету, не добрала 

до перемоги півтора бали.  

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт є 

найуспішнішою для факультету за останні десять років.  
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Результати участі кафедр факультету ІФСК у  

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021 р.   

Назва показника 

Всього по 

факультету, 

2020/2021 

Випускові кафедри 
Загальноосвітні 

кафедри 

ГФ ЖіФ ППСТ МПІГ Іноз. мов 

Кількість робіт, 

направлених на ІІ тур, од. 
31/ 31 10/9 6/4 14/15 -/1 1/2 

Всього отримано 

призових місць, од. 
3/8 3/5 -/1 -/1 -/1 -/- 

3 місць одержано, од. 2/1 2/1 -/- 1/- -/- -/- 

2 місць одержано, од. -/5 -/2 -/1 -/1 -/1 -/- 

1 місць одержано, од. 1/2 1/2 -/- -/- -/- -/- 

Наші студенти взяли участь у конкурсах зі всіх напрямів, закріплених за 

факультетом. Найбільшу кількість переможців підготовлено викладачами 

кафедри ГФ. У той же час залишаються напрями, в яких не таланить на 

досягнення.  

Студенти також були активними у всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах, літніх школах, тренінгах, конкурсах стартапів, виступали 

співвиконавцями проєктів громадських організацій. Цього року маємо І місце, 

здобуте на ІІ етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика серед студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти (каф. ЖФ); 

ІІ місце, здобуте на ІІ етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів 

закладів фахової передвищої та вищої освіти (каф. ЖФ) та ІІІ місце, здобуте  в 

другому турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за 

спеціальністю 035 «Філологія» (каф. ГФ).  

У березні 2021 р. відбувся щорічний конкурс віршів та художнього 

перекладу Alter Ego, організатором якого була кафедра германської філології. 

Конкурс є надзвичайно важливим для виховання молодого покоління, адже 

спонукає до збереження культури, духовних цінностей, формує гармонійну, 

національно-свідому особистість. Переможцями конкурсу стали 6 студентів 

СумДУ. 

http://gf.sumdu.edu.ua/uk/
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Протягом року на факультеті діяло 17 наукових творчих об’єднань, 

зареєстрованих НТСА (у 2020 р. – 15): кафедра германської філології – 5, 

іноземних мов – 6, журналістики та філології – 3, МПІГ – 1, ППСТ – 2. Загальна 

кількість активних членів гуртків – 237  осіб (2020 – 251, 2019 р. – 200), серед 

яких 10 аспірантів (2020 – 10, 2019 р. – 3), 10 школярів (2020 – 24, 2019 р. – 11), 

210 студентів (2020 – 210, 2019 р. – 183) та 7 молодих вчених (2020 – 8). Значна 

кількість учасників займається у гуртках кафедри ГФ (69 осіб, серед яких 4 

молодих учених, 2 аспіранта, 5  школярів та 58 студентів).  

Ще один приклад роботи зі студентами – дипломне проєктування. 

Упродовж року 85 відсотків магістерських кваліфікаційних робіт і 19 

відсотків бакалаврських кваліфікаційних робіт на факультеті захищені 

англійською мовою. На замовлення підприємств виконано 23 відсотки 

магістерських робіт і 22 бакалаврських. 

Завдання поточного року – захисти бакалаврських і магістерських 

дипломних проєктів на підприємствах. 

Факультет/інститут Всього 

кваліфікаційних 

робіт 

Проєкти, виконані на 

замовлення 

підприємств 

Проєкти, що 

захищені іноземною 

мовою 

2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 

магістри 

ЕлІТ 190 161 23 38 3 9 

ІФСК 60 47 9 11 46 40 

НН МІ 18 20 0 0 0 0 

ННІ Права 62 34 0 0 0 4 

ННІ БіЕМ 221 133 46 25 23 39 

ТеСЕТ 144 106 38 18 1 11 

Всього 695 501 116 92 73 103 

бакалаври 

ЕлІТ 256 227 10 27 1 11 

ІФСК 159 69 39 15 93 13 

НН МІ 0 15 0 0 0 0 

ННІ Права 0 0 0 0 0 0 

ННІ БіЕМ 222 234 51 44 3 53 

ТеСЕТ 111 127 11 12 0 10 

Всього 748 672 111 98 97 87 

ВСЬОГО 1443 1173 227 190 170 190 
 

 

Зменшення кількості кваліфікаційних робіт на бакалавраті, захищених 
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англійською мовою пояснюється тим, що студенти спеціальності «Філологія» з 

2021 року складають тільки державний іспит, що затверджено у Стандарті 

спеціальності. 

Позитивною тенденцією на факультеті є збільшення зацікавленості 

викладачів у різноманітних міжнародних програмах. Так, за минулий рік 

реалізовано 42 міжнародні індивідуальні гранти. Це є одним із кращих 

показників в університеті. 32 викладачі підвищували кваліфікацію на 

міжнародному рівні.  

Не дивлячись на епідеміологічну ситуацію, що керувала світом упродовж 

2021 року, міжнародне співробітництво має значущі результати, завдячуючи 

активній діяльності більшості НПП, аспірантів та студентів факультету. 

Так, у рамках Угоди про співпрацю між Сумським державним 

університетом і Політехнічними коледжами Камарінес Сур м. Набуа, Філіппіни, 

реалізовано програму міжнародної віртуальної мобільності, учасниками якої 

стали 52 здобувачі спеціальності «Філологія». 

Майже із тридцятьма закордонними юридичними особами здійснювалося 

формалізоване співробітництво. Це, зокрема, НАТО, ОБСЄ, ООН, DAAD, 

посольства іноземних держав, закордонні університети Англії, Нідерландів, 

Ірану, Латвії, Сербії тощо. 

Грантову міжнародну підтримку здобули шість заявок наукового та дві 

освітнього спрямування. 

72 студенти факультету стали учасниками міжнародної освітньої наукової 

діяльності за кордоном, що становить 13 % від контингенту. 

Продовжується реалізація проєкту Еразмус+ К2 DESTIN «Журналістська 

освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та 

професіоналізм» за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Координатором програми є Університет Бат Спа, Великобританія. Саме в рамках 

проєкту 9 грудня 2021 року кафедра журналістики та філології стала 
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колективним членом Європейської асоціації підготовки журналістів. Також 

суттєво поповнилася матеріальна база кафедри. 

Загалом на факультеті реалізується 11 міжнародних грантів. 

На трьох кафедрах факультету започатковано організацію освітніх 

проєктів за принципом міжнародного колаборативного онлайн навчання, що в 

умовах пандемії COVID-19 стало новою парадигмою викладання та навчання, 

яка надає можливість отримати досвід віртуальної мобільності або віртуального 

обміну як здобувачам вищої освіти, так і НПП. 

Кошти в розрізі ресурсозабезпечення, що на сучасному етапі є важливим 

чинником стабільності та подальшого розвитку структурних підрозділів 

факультету. Головна сума надходжень – а це більше двох з половиною мільйонів 

– госпдоговірні НДР та наукові гранти. У 2020 році головні надходження дали 

міжнародні освітянські гранти. Цього року наука їх перевершила фактично на 

мільйон. 

Значний обсяг надходжень коштів за наукові договори забезпечила 

кафедра ППСТ, яка щорічно демонструє лідерство. Якщо у 2020 р. сума 

госпдоговорів кафедри ППСТ складала 1 мільйон і трошки, то цього року – 1 

млн. 713 тисяч. Із них майже півтора мільйони надійшло від Міжнародного 

Фонду «Відродження». 

На 31 відсоток зріс цьогорічний показник надходження коштів за НДРи на 

кафедрі журналістики та філології. 

Згідно з Міжфакультетським рейтингом ІФСК посідає третє місце у 

позанавчальній діяльності. Минулого року ми були першими.  

Варто відзначити видатні досягнення наших студентів. 

На університетському етапі Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент 

року - 2021», зокрема, у номінаціях «Наукова діяльність. Кращий студент-

медійник» (Дєдова Анастасія) та «Культурно-мистецька 

діяльність» (Ворфоломєєв Михайло). 

«Міс СумДУ – 2021»: Дедюхіна Анастасія стала «Першою віцеміс» та 
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«Міс оригінальність». 

Зайнятість студентів у секторі виховної діяльності факультету ІФСК цього 

року зазнала помітного зниження, що пояснюємо нестабільністю 

епідеміологічної ситуації та чергуванням затяжних періодів навчання у форматі 

відеоконференцій із порівняно нетривалими періодами очного навчання. Окрім 

того слід зважити на відсутність детальної інформації по студентам третього 

курсу, що пояснюємо їх масовим працевлаштуванням. 

Першочерговими пріоритетами 2022 року пропоную визначити: 

1. Працювати на виконання ключових показників ефективності роботи 

факультету.  

2. Формувати привабливий імідж спеціальностей факультету, враховуючи 

тенденції розвитку освітніх послуг (як в Україні, так і у світі), шляхом постійного 

моніторингу ринку праці, підготовки фахівців за дуальною освітою з 

урахуванням рекомендацій Експертних рад роботодавців.  

3. Акредитувати освітньо-наукову програму за освітнім ступенем доктор 

філософії зі спеціальності 035 Філологія. 

4. З метою оптимізації формування контингенту іноземних студентів 

проводити моніторинг міжнародного ринку освітніх послуг.  

5. З огляду на об’єктивні обставини, а саме: пандемічну ситуацію в світі, 

обмеженість виїздів за кордон, вбачаємо за доцільне здійснювати систематичний 

моніторинг потенційних можливостей віртуальної активності, проте не 

знижуючи важливості класичної академічної мобільності із фізичним виїздом, а 

також пріоритетних грантових програм. 

6. Активізувати міжкафедральну / міжфакультетську наукову співпрацю 

щодо написання грантових проєктів та подання заявок 

загальноуніверситетського рівня. 

7. Виконувати перспективний план розвитку наукового напряму 

«Гуманітарні науки та мистецтво». 

8. Створювати міжкафедральні робочі групи для участі в конкурсах 
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проєктів НДР, залучати госпдоговірні, кошти міжнародних грантів і проєктів для 

подальшого розвитку матеріально-технічної бази факультету, розширювати 

спектр надання платних послуг. 

9. Залучати більше студентів до виконання НДР з оплатою праці з метою 

посилення роботи з підготовки студентів до всеукраїнських предметних олімпіад 

та конкурсів наукових робіт.  

10. Збільшувати кількість фахових статей НПП зі спеціальностей у 

наукових виданнях, а також статей,  що індексуються БД Scopus та Web of 

Science Core Collection. 

 


