
ЗВІТ 

завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства  

філологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

кандидата філологічних наук, доцента 

Гуторова Володимира Олександровича 

про роботу кафедри в 2020/2021 навчальному році 

 

Роботу кафедри в цілому було спрямовано на виконання завдань з реалізації 

“Стратегії розвитку Каразінського університету” до 2025 року. 

1. Кадрова робота 

1.1. Склад кафедри: загальна кількість науково-педагогічних 

працівників складає 11 осіб, кількість ставок науково-педагогічних 

працівників 10,5. 

кількість докторів наук, професорів             –        1 особа (0,5 ставки); 

кількість докторів наук, доцентів                 –         1 особа (0,5 ставки); 

кількість кандидатів наук, доцентів              –         5  осіб (5,75 ставок); 

кількість ст. викладачів без наукового ступеня –  2 особи (2,5 ставки); 

кількість викладачів без наукового ступеня –        2 особи (1,25 ставки). 

 

Викладачі віком до 40 років                           –        3 особи.         

Викладачі віком від 40 до 60 років                –        7 осіб. 

Викладачі віком понад 60 років                      –       1 особа. 

 

Середній вік                                                      –           44  р. 

  

1.2. За планом 2 викладачок кафедри проходили стажування: 

1.2.1. Доц. Бобро М. П. пройшла стажування з 25.08.2020 по 15.09.2020 р. в 

Varna University of Management, course 180 hours (6 ECTS) 

“INTERNATIOLIZATION OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL SPACE”, сертифікат 

№ 227 від 15.09.2020 р. 

1.2.2. Доц. Крапива Ю.В. з 24.08.20 по 02.10.2020 р., пройшла науково-

педагогічне стажування на тему “Організація освітнього процесу в галузі 

філологічних наук в Україні та країнах ЄС” за фахом “Філологічні науки” в 

обсязі 6 кредитів (180 годин) у Венеціанському університеті Ка’ Фоскарі 

(Італія), сертифікат № FSI-24221-Caf від 02.10.2020 р. 

 

План стажування був виконаний у повному обсязі. 
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Проблеми кафедри: основною проблемою кадрового складу кафедри є 

збільшення кількості штатних докторів наук і докторів філософії зі 

спеціальностей 10.02.01 – українська мова, 10.02.15 – загальне мовознавство, 

10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика, 10.02.04 – 

германські мови, 10.02.16 – перекладознавство.  

 

2. Навчально-методична робота 

Навчально-методична робота кафедри була спрямована на 

забезпечення якості освіти.  

2.1. Обсяг навчальної роботи — 6210,28 годин (лекційні – 724 год., 

практичні – 3078 год.) (виконано 6206,05 годин), середнє навантаження на 1 

ставку науково-педагогічних працівників — 593 годин. Недовиконання 

запланованого навантаження пов’язане зі змінами контингенту здобувачів 

освіти. 

2.2. Регулярно поповнюється електронна бібліотека кафедри (нові 

словники, наукові видання, підручники та посібники, періодичні видання 

тощо).  

2.3. У 2020/2021 навчальному році кафедрою було розроблено нові 

освітньо-професійні програми “Прикладна лінгвістика та англійська мова” 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

2.5. Оновлено та розміщено на сайті факультету навчально-методичні 

комплекси всіх дисциплін, що викладаються кафедрою, які містять робочі 

програми курсів, розгорнуті плани лекцій або лекційні презентації, матеріали 

для самостійної роботи студентів, списки рекомендованої літератури, 

приклади екзаменаційних білетів тощо.  

2.8. Створено електронні версії методичних розробок (конспекти 

лекцій, робочі програми тощо).  

2.9. Створено навчально-методичні матеріали (презентації, контрольні 

завдання, тести тощо) для самостійної роботи студентів в умовах 

дистанційного навчання. 
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2.10. У навчальному процесі викладачами кафедри активно 

застосовуються нові методики викладання: презентації за допомогою 

мультимедійних технічних засобів, технологія активного навчання з 

використанням рольових завдань та ін. 

2.11. Контроль якості навчального процесу здійснювався шляхом 

проведення ректорських та комплексних контрольних робіт у студентів 

рівнів підготовки “бакалавр”, “магістр”, регулярне проведення відкритих 

лекцій. На кафедрі у 2020/2021 навчальному році було проведено 11 

відкритих занять, зауваження та рекомендації викладачам відображені у 

журналі взаємних і контрольних відвідувань занять.  

 

Проблеми кафедри: 

1. Недостатня активність викладачів у підготовці навчальних та 

навчально-методичних посібників з дисциплін, що викладаються  кафедрою. 

2. Недостатня кількість міжфакультетських курсів, що пов'язані з 

тематикою кафедри. 

3. Недостатня методична забезпеченість перекладацької практики. 

 

3. Наукова робота 

 

3.1. У 2020/2021 навчальному році кафедрою підготовано проведення ІІ 

Всеукраїнської наукової конференції "Слово – текст – мова у дослідницьких 

парадигмах сучасної лінгвістики", посвідчення № 831 від 14 грудня 2020 р., 

видане ДНУ "УІНТЕІ" МОН України (жовтень 2021 р.). 

3.2. Загальна кількість опублікованих статей – 14. Серед них 1 статтю 

опубліковано у виданні, що індексується у наукометричній базі Index 

Copernicus:  

3.3. Кількість публікацій здобувачів ступеня – 2. З них 1 публікація у 

фаховому виданні:  

3.4. Участь викладачів у конференціях – 12:  
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1) міжнародних – 5;  

2) всеукраїнських – 6;  

3) регіональна – 1.  

  

Проблеми кафедри:  

1. Кафедрі потрібно активізувати роботу з комерціалізації результатів НДР 

(пошуку грантів, комерційних проектів). 

2. Слід активізувати публікацію статей у наукових виданнях, що 

індексуються у міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science. 

 

4. Профорієнтаційна робота та працевлаштування випускників 

На кафедрі активно ведеться профорієнтаційна робота: 

4.1. Під час проходження педагогічної практики студенти проводять 

профорієнтаційні бесіди з учнями шкіл та гімназій. Кафедра бере участь у 

Днях відкритих дверей, що проводяться в університеті. На сайті 

філологічного факультету розміщено оновлену інформацію про умови вступу 

та навчання за освітніми програмами. 

4.2. Кафедра активно проводить роботу з працевлаштування 

випускників: під час проходження перекладацької та педагогічної практик 

студенти знайомляться зі специфікою майбутньої спеціальності, найкращі 

студенти отримують можливість працевлаштуватися у місцях проходження 

практики. Кафедра підтримує постійний зв’язок з навчальними закладами і 

провідними видавництвами міста та інформує випускників щодо наявних 

вакансій.  

 

5. Міжнародне та міжвузівське співробітництво 

Кафедра підтримувала тісні контакти з провідними науковцями 

Болгарії, Польщі. 
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6. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та 

його органами 

6.1. Викладачі кафедри виконують обов’язки кураторів навчальних 

груп (доц. Бобро М. П., доц. Дубовик Н. М., доц. Крапива Ю. В., ст. викл. 

Анютіна Г. А., Піддубна О. О., викл. Васянович Є. А., викл. 

Жизневська І. В.). 

6.2. У вересні 2020 р. було організовано зустріч викладачів кафедри зі 

студентами 1-го курсу відділення прикладної лінгвістики, де було проведено 

ознайомлювальну розповідь про філологічний факультет та спеціальність, 

курси, які вивчаються студентами та будуть вивчатися, знайомство з 

викладачами кафедри загального та прикладного мовознавства, обговорення 

труднощів, з якими стикнулися студенти в перші місяці навчання. 

6.3. Виховні бесіди зі студентами регулярно проводяться у процесі навчання. 

6.4. Кафедра заохочує студентів до участі в культурному й науковому житті 

факультету і університету. 

6.5. На засіданні кафедри у квітні 2021 року пройшло обговорення 

результатів студентського моніторингу.  

 

7. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення 

протипожежної безпеки 

На кафедрі створено безпечні умови праці та навчання. Регулярно 

проводиться інструктаж співробітників з правил протипожежної безпеки та 

охорони праці.  

 

8. Внесок кафедри у реалізацію “Стратегії розвитку Каразінського 

університету” на 2019-2025 роки 

 

За напрямом ІІ Стратегії розвитку університету “Освітня діяльність у 

2025 році” з метою дидактичної та психологічної адаптації першокурсників у 

вересні 2020 року було проведено зустріч викладачів кафедри зі студентами 1 
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курсу спеціалізації 035.10 – прикладна лінгвістика; оновлено договір про 

співпрацю з Національним науковим центром “Інститут метрології”. 

За напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету “Каразінський 

університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році” 

закордонне стажування пройшли троє викладачок кафедри. 

За напрямом V Стратегії розвитку університету “Університетський 

менеджмент у 2025 році” кафедра взяла участь у забезпеченні електронного 

документообігу на філологічному факультеті, залучала студентський актив 

до організації навчального процесу та оцінки його якості, проводячи зустрічі 

зі студентами, залучаючи кураторів, обговорюючи на кафедрі результати 

студентського моніторингу якості освітнього процесу. 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

на засіданні кафедри загального та прикладного мовознавства 

філологічного факультету Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

«_31_» _серпня_ 2021 р., протокол № 1 

 

 

«_31_» серпня 20_21_ р.    ____________________Володимир ГУТОРОВ_ 
(підпис науково-педагогічного працівника)  

  

 

 

 

Декан філологічного факультету_____________ ___Юрій БЕЗХУТРИЙ_ 
                               (підпис)                                         (ім’я та прізвище)  

 


