
Звіт 

про науково-педагогічну діяльність 

відділення філології та мистецтвознавства 

за 2015 рік 
 

Кількісний склад відділення на кінець року:  

дійсних членів – 36  

почесні члени – 14  

 

Упродовж 2015 року дійсні члени Академії наук вищої освіти України 

здійснювали таку роботу:   

 в галузі навчальної та методичної діяльності – організаційно 

забезпечували функціонування відділення філології та мистецтвознавства;   

 велику увагу приділяли патріотичному вихованню, впровадженню 

сучасних інтерактивних стратегій, спрямованих на розвиток критичного 

мислення студентів; здійснювали вироблення об’єктивних принципів 

планування різних видів діяльності за основним місцем роботи;  

 забезпечували планування роботи, оновлення і написання нових 

робочих і типових програм із дисциплін за своїм фахом, надавали методичну і 

організаційну допомогу молодим ученим, викладачам кафедри. 

Академіки відділення організовували та брали активну участь у Міжнародних 

форумах, зокрема Самохіна В.О. була головою двох наукових форумів «Форум 

молодих англістів» і «Сучасна англістика: до 85-річчя кафедри англійської 

філології»; проводили Міжнародні, Всеукраїнські, регіональні і загально- 

університетські науково-практичні конференції з питань міжмовної взаємодії, 

методики лінгвістичних досліджень, проблем функціонувально-комунікативної 

лінгвістики, теорії дискурсу, авторського та музичного мистецтв: академіки 

Степаненко М.І., Шевчук С.В., Погребенник Ф.В., Дубина М.І., Корпанюк 

М.П., Кіраль С.С., Леута О.І., Мосенкіс Ю.Л., Руснак І.Є., Болдярєв Р.В., 

Личковах В.А., Мірченко М.В., Самохіна  В.О., Рубинський О.Ю., 

Міхільов О.Д., Шинкарук В.Д. Академік Степаненко М.І. учасник  



міжнародного проекту «Цінності. Демократія. Освіта» (Швеція, Данія, Росія), 

та взяв участь у науково-методичному конгресі «Освіта для сучасності» 

(Україна-Польща). 

Великий резонанс мала Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні й світі», яку провела разом з 

Академією наук вищої освіти України академік Шевчук С.В., а брали в ній 

участь академіки Дубина М.І., Мосенкіс Ю.Л.,  Леута О.І., Погребенник В.Ф. 

За результатами цієї конференції видано фаховий збірник наукових праць і 

окремо студентський науковий довідник. 

 Члени відділення підготували 10 кандидатів наук (Леута О.І., 

Погребенник В.Ф., Дубина М.І., Плющ М.Я., Степаненко М.І., Само-       

хіна В.О., Руснак І.Є., Сокол О.В., Личковах В.А., Болдирєв Р.В., 

Мосенкіс Ю.Л.); захищена докторська дисертація з культурології  

консультантом якої був академік Личковах В.А. 

 Члени відділення брали активну участь в експертних комісіях 

Міністертсва освіти і науки України (акад.. Плющ М.Я., Степаненко М.Я., 

Шинкарук В.Д., Кіраль С.С., Личковах В.А., Самохіна В.О.), працювали 

головами журі з проведення конкурсів (акад.. Сокол О.В., Рубинський О.Ю., 

Міхільов О.Д., Леута О.І., Мосенкіс Ю.Л., Самохіна В.О.), проводили 

заняття для викладачів-іноземців із Словаччини з української мови як іноземної 

(акад.. Плющ М.Я.). 

 Упродовж звітного року академіки відділення велику увагу приділяли 

засобам масової інформації, виступили на радіо, брали участь у телепередачах, 

друкували статті в газетах, часописах, присвячені функціонуванню української 

мови в Україні, науковим засадам організації навчання у контексті кредитної 

системи, методичним та психолого-педагогічним проблемам викладання 

іноземних мов, зокрема академіки Дубрина М.І., Степаненко М.І., 

Погребенник В.Ф., Шевчук С.В., Міхільов О.Д., Рубинський О.Ю., 

Руснак І.Є., Корпанюк М.П., Личковах В.А.). 



Як досвідчені педагоги вищої школи у звітному році академіки відділення 

зреалізували свої фахові курси і видали їх як монографії: Степаненко М.І. 

Літературознавча Полтавщина. –Полтава: П.П. Шевченко, 2015. –668с.; 

Рубинський О.Ю. Харковский театр кукол: история, анализ традиций и 

школы(опыт исторической философии). – Харьков: Тим , 2015. –512с. 

Підручники та навчальні посібники для вищих навчальних закладів, зокрема: 

Шевчук С.В. –2 підручники, 2 навчальні посібники; Самохіна В.О. –1 

навчальний посібник; Погребенник В.Ф. – 1 навчальний посібник; 

Рубинський О.Ю. – 1 навчальний посібник; Мосинкіс Ю.Л. – 2 навчальні 

посібники; Личковах В.А – 1 підручник, 2 навчальні посібники; Кіраль С.С. – 

2 навчальні посібники; Леута О.І. – 2 навчальні посібники.  

   Цікавою, змістовною і ґрунтовною була міжнародна діяльність членів 

відділення, зокрема:  

   

Академік Чирков О.С. укладено угоду про співпрацю з Сілезьким 

університетом в Катовіце (Польща), встановив контакти з Архівом Брехта в 

м.Аугсбург (ФРН) та підготовлена до підписання угода про наукову  співпрацю 

з ним. Є членом редколегії науково-культурологічного часопису "Епістема"        

(м. Краків, Польща). Створено за сприяння Брехтівського архіву Академії 

мистецтв (м. Берлін), культурного фонду "A und A", Гете-інституту та 

Посольства ФНР в Україні "Брехтівську наукову бібліотеку", яка налічує понад 

1500 книг (текстів, монографій, всіх видань Брехта німецькою мовою).  

Академік Личковах В.А. Має наукові контакти і публікації в Лужицькій 

вищій гуманітарній школі (Польща), університеті м.Ретімнон (о.Кріт, Греція). 

Академік Корпанюк М.П. індивідуально співпрацює з ученими-

літературознавцями, філософами Італії, Польщі, Словаччини, Німеччини в 

галузі Сковординознавства.  

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки України, 

багаторічну сумлінну працю,активну громадську діяльність члени 

відділення у звітному році нагороджені:  



акад. Шевчук С.В. нагороджена Орденом княгині Ольги  ІІ ступеня, 

нагороджена дипломом ІІІ ступеня «Викладач року».  

Акад. Корпанюк М.П. нагороджений медаллю Михайла Сікорського – 

відзнакою Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Сковороди за багаторічну 

науково-освітню діяльність і досягнення в ній. 

Акад. Степаненко М.І. отримав Міжнародну премію Ліги українських 

меценатів імені Дмитра Нитченка. 

          Акад. Рубинський О.Ю. нагороджений почесною грамотою Харківської 

обласної державної адміністрації, нагороджений державною стипендією 

Президента України (2015-2017рр.). 

 

  

Академік-секретар відділення                    С.В. Шевчук  

 

 


