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Структура і кількісний склад інституту

Станом на 30.12.2022 року до складу ННІ філології та журналістики 
входять три кафедри:
- кафедра слов’янської філології та журналістики
- кафедра зарубіжної філології
- кафедра східної філології

Загалом ННІ філології та журналістики забезпечує реалізацію 15 
освітньо-професійних програм рівня вищої освіти “бакалавр” і 10 
освітньо-професійних програм рівня вищої освіти “магістр” за 
спеціальностями “Середня освіта”, “Філологія”, “Журналістика”.

Науково-педагогічні працівники
В інституті працює 55 науково-педагогічних працівників. З них - 41 

на повній зайнятості, 15 - сумісники. Інститут має значний науковий 
потенціал, який здатні реалізувати 6 докторів і 36 кандидатів наук.

Здобувані освіти
Станом на 30.12.2022 року ННІ філології та журналістики 

навчається 475 здобувачів вищої освіти. З них на освітньому рівні 
“бакалавр” -391, “магістр” - 84. За кошти державного бюджету в інституті 
навчаються 330 здобувачів освіти, за кошти фізичних або юридичних осіб 
- 145.

Організація освітнього процесу
В інституті функціонує система документування освітнього процесу 

на основі номенклатури справ деканату і кафедр. Частково налагоджено 
електронний документообіг на платформі Google Workspace. Працюють 
схеми інформування і зворотного зв’язку за допомогою сайту інституту, з 
якого здобувані освіти і науково-педагогічні працівники мають доступ до 
розкладу та журналів академічних груп.



Впродовж 2022 року інститут забезпечував навчання за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій в умовах воєнного стану за 
допомогою додатків платформи Google Workspace: Classroom, Meet. Для 
оперативного зв’язку між учасниками освітнього процесу успішно 
використовуються чати і канали Телеграм.

Інтернаціоналізація та міжнародні зв’язки
У 2022 році науково-педагогічні працівники інституту продовжували 

забезпечення професійного англомовного перекладу додатків до дипломів 
ТНУ. Наявність двомовного додатку до диплому - вагома вимога, яку 
державні органи інших країн висувають у процесі нострифікації дипломів. 
Завдяки цьому цілій низці наших випускників, які мусили виїхати за 
кордон внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, вдалось 
пройти цей процес у європейських країнах і Канаді й отримати дозвіл на 
роботу за спеціальністю.

Науково-педагогічні працівники інституту продовжують 
впровадження у навчальний процес інноваційних методик навчання 
англійської мови від міжнародної корпорації Pearson, у якій ми маємо 
статус цифрового партнера. Дочірня компанія цієї корпорації Dinternal 
Education забезпечила здобувачів освіти університету електронними 
підручниками, регулярно проводить методичні семінари, вебінари і 
тренінги. Завдяки цьому партнерству нам вдалось знайти вдалі відповіді на 
виклики, які змусили нас перейти у формат дистанційного навчання. 
Свідченням того, що інноваційні технології навчання англійської мови 
дають результати, є участь студентів-журналістів в проектах міжнародної 
колаборації з університетами США.

Важливою складовою процесу інтернаціоналізації як інституту, так і 
університету в цілому є також залучення викладачів-носіїв мови у 
співпраці з посольствами США і Туреччини.

Поступово інститут налагоджує кооперацію з закордонними 
університетами для забезпечення міжнародної академічної мобільності 
студентів і викладачів. У 2022 році наші студенти пройшли навчання або 
міжнародне стажування в Туреччині, Йорданії, Бельгії. 
Науково-педагогічні працівники пройшли міжнародне стажування в 
Польщі, підвищили кваліфікацію у Великій Британії. Багато наших 
викладачів і студентів, які змушені були виїхати за кордон, відвідують 
мовні курси країн перебування,



Останній рік, попри початок широкомасштабних військових дій, був 
особливо плідним з точки зору реалізації міжнародних проектів. Так, ГО 
Платформа студентської журналістики, заснована студентами і 
викладачами ННІ філології та журналістики, отримала грант від 
норвезької благодійної організації Fritt Ord Foundation на проект “Ukrainian 
War Diary: Stories of Youth”, який передбачав створення і розвиток 
вебсайту #Truthfulreporting і публікацію на ньому англомовних матеріалів 
про те, як українська молодь бореться і перемагає в опорі російській 
агресії. Наразі, цей проект успішно завершено і його команда готує звіт.

Ще одним успішним проектом став спільний навчальний курс 
студентів-журналістів 4-го курсу інституту та студентів-соціологів 
Каліфорнійського державного університету Станіслаус у межах 
інтернаціонального руху Collaborative Online International Learning, який 
передбачає створення можливості для студентів навчитись будувати 
професійну та особисту комунікацію та ділитися досвідом з 
представниками іншої культури.

Наукова діяльність
Загалом науково-педагогічні працівники інституту філології та 

журналістики опублікували у 2022 році 165 наукових праць як у 
періодичних виданнях, так і у розділах колективних монографій. З них 18 - 
у міжнародних рецензованих журналах з імпакт-фактором, 35-у фахових 
періодичних виданнях України.

У 2022 ропі ННІ філології та журналістики провів дві міжнародні 
наукові конференції, кожна з яких зібрала понад 200 учасників з України та 
закордонних країн:

Кримський Міжнародний форум: філологія та. журналістика
Конгрес сходознавців

Регулярно виходять:
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації (наукове періодичне 
видання категорії Б);

Збірки наукових праць і матеріали наукових конференцій.



Здобувачів освіти також було залучено до наукових досліджень. Так, 
загалом у різних наукових заходах, таких як міжнародні та всеукраїнські 
наукові та науково-практичні конференції, конкурси, олімпіади з 
української мови та літератури, іноземних мов взяло участь 235 здобувачів 
освіти інституту. З них 38 опублікували результати своїх досліджень у 
наукових періодичних виданнях.

У 2022 році Ярослава Павловей, студентка Навчально-наукового 
інституту філології та журналістики, була визначена у складі переможців 
XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка і отримала стипендію 
Президента України.
Ціла низка студентів інституту взяла участь у міжнародних форумах і 
конкурсах:
Дні Шекспіра в Україні
Всеукраїнський конкурс студентських дослідницьких та креативних 
проектів імені Віталія Кейса (диплом III ступеня)
Міжнародний науково-мистецький форум “Музи не мовчать”
Конкурс німецької поезії "Рядок диктує почуття"
Конкурс презентацій "Іспанія очима Таврійських студентів" 
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка
Академічний форум Кримської платформи

У 2022 році викладачі кафедри зарубіжної філології провели 
щорічну Олімпіаду ТНУ з англійської мови.

Партнери і стейкхолдери інституту
Впродовж 2017-2022 років інститут розвинув доволі розгалужену 

мережу партнерства з громадськими організаціями та державними 
установами, які допомагають в удосконаленні освітніх програм, надають 
бази практик, залучають студентів і викладачів до громадської та 
волонтерської діяльності.
Серед постійних партнерів:

Кримськотатарський ресурсний центр 

ГО ALEM



ГО Платформа студентської журналістики
Асоціація єврейських громад і общин України (ВЛАД України) 
ГО Діє-Слово
Національний центр “Мала академія наук України’'
Асоціація іспаністів України
ГО “Люди. Юей”
Сумський державний університет
Комісія журналістської етики

Організаційно-виховна робота
Інститут веде активну організаційно-виховну роботу. Потужно 

працюють органи студентського самоврядування. Зберігають старі й 
розвиваються нові традиції, серед яких:
Святкування Дня української мови та писемності
День інституту
Дні країн вивчення мови
День пам’яті депортації кримськотатарського народу
Презентації освітніх програм
Олімпіада з англійської мови

Науково-педагогічні працівники кафедр інституту залучають 
здобувачів освіти до участі у розмовних клубах з англійської, арабської, 
кримськотатарської мов. В інституті працює літературний клуб, учасники 
якого публікують свої прозові та поетичні твори на Телеграм-каналі 
“Альманах Таврійського”. Студенти-журналісти у 2022 році мали 
можливість розвивати свої медійні проекти на вебсайтах ‘Час 
Таврійського” і #truthfureporting, які модерують викладачі інституту. Як 
інститут у цілому, так і кожна кафедра по-окремо ведуть сторінки у 
соціальних мережах з метою популяризації бренду Таврійського 
національного університету.

У 2022 році здобувані освіти ННІ філології та журналістики брали 
участь у різномантіних культурних у громадських подіях, як от: 
Круглий стіл “Заговори, щоб я тебе побачив" 
Національний тест з медіаграмотності
Комунікативний захід “Легкий екскур в арабську мову і арабський світ’ 
Диктант національної єдності
III Всеукраїнський марафон з української мови



] овори зі мною: Літературна зустріч із Любком Дерешем, декламування 
поетичних і прозових творів студентів і студенток інституту
Трансляція драматично-художньої онлайн-композиції «Сім стежок 
Сковороди» за твором В. Шевчука «Предтеча» у загальноосвітніх закладах 
України
Конкурс з кримськотатарської мови

Окремо слід зазначити, що на початку широкомасштабного 
військового вторгнення рф інститутська спільнота проявила надзвичайну 
здатність до самоорганізації і згуртування. Науково-педагогічні працівники 
і здобувані освіти неодноразово проводили грошові збори на допомогу 
ЗСУ і нужденним студентам. У співпраці з ТО “Люди.Юей” переважно 
зусиллями студентів НН1 філології та журналістики при ТНУ було 
створено Гуманітарний штаб, який організував надання гуманітарної 
допомоги не лише здобувачам освіти і працівникам ТНУ, а й вразливим 
верствам населення з місцевої громади.

Перспективи
Впродовж квітня-жовтня 2022 року було розроблено і затверджено 

стратегію розвитку інституту і кожної кафедри.
Пріоритетами подальшого розвитку інституту визначено:
ПРІОРИТЕТ І. Прагматизація та інноваційний розвиток освіти в Україні.

ПРІОРИТЕТ II. Утвердження ТНУ як потужного центру наукових 
досліджень з фокусом уваги на тематиці Криму та Чорноморського 
регіону.

ПРІОРИТЕТ III.. Зміцнення корпоративного духу авторитетної спільноти 
Таврійців - простору, де формуються і плекаються національні цінності 
України.

ПРІОРИТЕТ IV. Реалізація стратегії інтернаціоналізації ТНУ.

Директор
Навчально-наукового
інституту філології та журналістики / Світлана КУЗЬМІНА


