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Директор Інституту філології, доктор
філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, відмінник освіти України, завідувач кафедри новітньої української літератури
Інститут філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка – це потужний осередок філологічної
освіти й науки. Створений у 2001 році шляхом об’єднання
філологічного факультету, факультету іноземної філології та
відділення сходознавства, цей підрозділ успадкував багаторічну історію університетської філології, її шляхетні наукові та
творчі традиції.
Нині в Інституті навчається понад 3000 студентів та 270 аспірантів. На 32 кафедрах та в 20 навчально-наукових лабораторіях і науково-методичних центрах працюють понад 600 викладачів (з них – 60 докторів наук та професорів, 160 доцентів,
близько 20 іноземних лекторів).

В Інституті філології студенти ґрунтовно вивчають такі дисципліни як історія української, слов’янських, західноєвропейських та східних мов, сучасна українська мова, сучасні слов’янські, західноєвропейські та східні мови, історія давньої та
сучасної української літератури, літератури народів світу від
найдавніших часів до сучасності, усна народна творчість, культура країн Заходу та Сходу, лінгвокраїнознавство, лексикологія, теоретична граматика, комп’ютерна лінгвістика
(моделювання, комп’ютерна лексикографія та ін.), соціолінгвістика, психолінгвістика, стилістика, теорія і практика перекладу та багато інших.
В Інституті виходять друком 19 збірників наукових праць, 14 з
яких атестовано ВАК України. За час існування Інституту
було надруковано 141 монографію, 125 підручників, 883 навчальні посібники, понад 7328 наукових статей, 99 словників.
Захисти дисертацій відбуваються на засіданнях 4 спеціалізованих учених рад. Упродовж останніх 10 років було захищено
50 докторських і 371 кандидатська дисертація. Багато професорів і доцентів Інституту є членами міжнародних наукових
організацій.

Загалом студенти Інституту вивчають більше 30 мов. За кількістю майбутніх фахівців перше місце посідає українська мова. За спеціальностями із західної філології Інститут готує
філологів-викладачів та дослідників іноземних мов і літератур,
а також перекладачів з англійської, німецької, французької,
іспанської, італійської, нідерландської, новогрецької, шведської та румунської мов, а за спеціальністю ―східні мови‖ викладається така кількість мов, якою може похвалитися далеко не
кожен знаний університет Європи. Це — арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька та японська мови.
Також ми готуємо фахівців із російської, польської, білоруської, чеської, хорватської, сербської, болгарської, і класичних
(латинської та грецької) мов і літератур. Усі студенти Інституту філології при опануванні основного фаху вивчають ще й
різні курси з української мови та літератури.
При Інституті працюють 15 мовно-інформаційних центрів,
зокрема: англійський, іспанський, італійський, китайський,
корейський, німецький, перський, турецький, французький та
інші, а також лабораторія з вивчення слов’янських мов.

У процесі навчання студенти проходять ряд практик: фольклорну та діалектологічну (у мальовничих куточках Канівщини
й Карпат), перекладацьку (у Верховній Раді України, у дипломатичних представництвах, у Генеральній прокуратурі України, у туристичних агенціях, у редакціях ЗМІ), архівну (у бібліотеках та музеях України), педагогічну (у ВНЗ, у гімназіях, у
ліцеях та школах).
Випускники-філологи після закінчення університету мають
змогу влаштуватися на роботу в найрізноманітніших галузях: науковій, видавничій, перекладацькій, мистецькій, педагогічній (як викладачі університетів, інститутів, середніх спеціальних закладів, ліцеїв, гімназій), в урядових, державних, науково-дослідних та науково-інформаційних установах, в Адміністрації Президента України, у МЗС та в інших міністерствах,
у посольствах та представництвах України за кордоном.
Сьогодні Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка скеровує всі зусилля на підготовку високоосвіченого, конкурентоспроможного фахівця,
який, окрім української, володіє декількома іноземними мовами, має ґрунтовні знання з історії мов та літератур, теорії літератури та загального мовознавства.

Кафедри та центри мають широкі міжнародні зв'язки, співпрацюють із багатьма навчальними та науковими установами
світу (20 країн). Студенти, аспіранти, викладачі мають можливість проходити мовну практику чи стажування в навчальних
закладах Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Китаю, Південної Кореї, Німеччини, Польщі, Хорватії, Чехії, Японії, Туреччини.
Для студентів обладнано кілька комп’ютерних класів із доступом до мережі Інтернет та електронної бази університетської бібліотеки, працюють лабораторії комп’ютерної лінгвістики та експериментальної фонетики.

Студентам надається можливість проживання в гуртожитку та проходження військової підготовки за програмою
підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому
інституті КНУ імені Тараса Шевченка.
Підготовка фахівців у Інституті філології здійснюється на
денній та заочній формах навчання за трьома освітньокваліфікаційними рівнями — БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ,
МАГІСТР.
Термін навчання:
―бакалавр‖: денна — 4 роки, заочна — 5 років.
―спеціаліст‖: денна — 1 рік, заочна — 1 рік.
―магістр‖: денна — 2 роки, заочна — 2 роки.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА СЕРТИФІКАТИ:
Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти та інформаційну картку до нього, видані у
поточному році, з оцінками з таких навчальних предметів:
Філологія (спеціальності: українська мова і література та іноземна мова; фольклористика,
українська мова і література та
іноземна мова)
(конкурс окремий)

у.м.л.
– 150

і.У. 124

ін. м. - 124

Філологія (спеціальності: польська і українська мови та літератури; болгарська і українська
мови та літератури; сербська і
українська мови та літератури)
(конкурс загальний)
Філологія (літературна творчість та українська мова і література)
Філологія (російська мова і література та іноземна мова)

у.м.л.
– 150

і.У. 124

ін. м. - 124

Філологія (білоруська та українська мови і літератури, англійська
мова)
Філологія (класичні та західноєвропейські мови і літератури)

П ЕР ЕЛІК ДОК УМ ЕН ТІВ ,
Щ О ПО ДАЮ ТЬ СЯ ПРИ В СТУП І :
заява встановленого зразка;
документ державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти
та інформаційну картку до нього (для осіб, що вступають
на основі повної загальної середньої освіти);

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

медична довідка за формою 086-о;
шість однакових фотокарток розміром 3х4 см;
ідентифікаційний номер;
у.м.л.
– 150

і.У. 124

ін. м. - 124

паспорт громадянина України (свідоцтво про народження
— для осіб, які за віком не мають паспорта);

у.м.л.
– 124

і.У. 124

ін. м. або
рос. м. – 150

військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

у.м.л.
– 150

і.У. 124

ін. м. - 124

у.м.л.
– 124

і.У. 124

ін. м. – 150

Філологія (спеціальності: англійу.м.л.
і.У. ська, новогрецька, іспанська,
– 124
124
німецька, французька мови і
літератури та переклад)
(конкурс окремий)
Філологія (спеціальності: переку.м.л.
і.У лад з англійської, з іспанської, з
– 124
124
італійської, з німецької, з французької мови) (конкурс окремий)
Філологія (спеціальності: арабсьу.м.л.
і.У. ка, в'єтнамська, індонезійська,
– 124
124
китайська, корейська, перська,
турецька, японська мови і літератури та переклад)
(конкурс окремий)
Заочна форма навчання

ін. м. – 150

Філологія (спеціальності: українська мова і література; фольклористика, українська мова і література)

ін. м. - 124

у.м.л.
– 140

і.У. 124

УСІ ДОКУМЕНТИ ВСТУПНИК ПОДАЄ ТА
ПРЕД'ЯВЛЯЄ ОСОБИСТО
В Інституті філології, окрім бюджетної, є контрактна форма підготовки фахівців.

ін. м. – 150

ін. м. – 150

Усі копії документів подаються до Приймальної комісії за
наявності оригіналів цих документів.
Ч ЕК АЄ МО Н А В АС!
Н АШ А АДР ЕСА:
Центральний корпус університету
м. Київ, вул. Володимирська, 64.
Інститут філології

Список умовних скорочень:
у.м.л. — українська мова та література, ін.м. — іноземна мова,
і.У. — історія України, рос.м. — російська мова.
Дисципліна, виділена жирним шрифтом, є профільною. У таблиці зазначено мінімальний прохідний бал.

м. Київ, бул. Т. Шевченка, 14.
тел. 239-33-02
Сайт університету —
www.univ.kiev.ua
Сайт Інституту філології —
http://www.philology.kiev.ua
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