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Звіт 

декана філологічного факультету 

проф. Бунчука Б.І. про роботу в 2022 р. 

 

Організаційна робота 

1. Організовано завершення другого семестру та початку третього 

семестру згідно з умовами воєнного стану.  

2. Щомісячно проводилося зібрання Ради факультету, присвячені 

актуальним питанням навчально-методичної, наукової та виховної роботи 

факультету.  

3. Продовжено роботу з виконання заходів щодо усунення недоліків і 

реалізації рекомендацій, запропонованих комплексним моніторингом стану 

підготовки фахівців по філологічному факультету 10.02.2018-20.03.2018 р.  

4. Продовжено роботу з виконання пунктів "Перспективного плану 

розвитку філологічного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича на 2020-2026 роки".  

5. Продовжено роботу з виконання "Плану профорієнтаційних заходів 

на філологічному факультеті".  

6. Проведено низку заходів з гарантами та членами комісій з питань 

акредитації ОП та ОНП.  

7. Уточнено список спеціальностей факультету, на які буде 

здійснюватися набір у 2023 році. 

Навчально-методична робота 

Навчально-методична робота на факультеті в 2022 році проводилася  

згідно із загальноуніверситетськими методичними рекомендаціями. Основна 

увага була сфокусована на підготовку та безпосереднє проходження 

акредитації окремих освітньо-професійних програм, розробку навчальних та 

робочих планів, складання силабусів навчальних дисциплін, наповнення 

навчально-методичних комплексів та електронної платіорми moodle. 

У 2022 році успішно (на В) були акредитовані такі освітні програми: 
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- ОПП «Філологія (українська мова та література» другого 

(магістерського) рівня  – гарант програми д.ф.н., проф. Шабат-Савка С.Т. 

- ОПП «Середня освіта (румунська мова та література)» другого 

(магістерського) рівня – гарант програми к.ф.н., доц. Паладян К.І. 

- ОПП «Журналістика (видавнича справа та медіаредагування)» першого 

(бакалаврського) рівня – гарант програми к.н.с.к., доц. Гринівський Т.C. 

Відбулася акредитація ОПП «Філософія» другого (магістерського) рівня – 

гарант програми д.філос.н., доц. Рупташ О.В. Звіт про акредитацію голова ЕГ 

передав для розгляду на засіданні ГЕР. 

У поточному році викладачі факультету працювали над виданнями 

методичної літератури з навчальних дисциплін. Усього видано 12 навчальних 

посібників та методичних рекомендацій до курсів (кафедра сучасної 

української мови – 2; кафедра румунської та класичної філології – 7; кафедра 

філософії та культурології – 3). 

У 2022-2023 н.р. на кафедрах факультету започатковано викладання 

нових навчальних курсів: 

- Кафедра сучасної української мови –  ОР «Бакалавр» – 014 Середня 

освіта (українська мова та література) –  

- "Українська мова у перекладацькій практиці". 

ОР «Магістр» – 014 Середня освіта (українська сова та література) – 

- "Комунікативна лінгвістика і дискурсивно-жанрові регістри 

спілкування"; 

- "Медіалінгвістика"; 

- "Психолінгвістика"; 

- "Соціолінгвістика і міжкультурна комунікація". 

- Кафедра історії та культури української мови –  ОР «Магістр». 035.01 

Філологія (українська мова та література) – "Комунікативна поведінка в 

контексті мовно-національних відносин"; 

- "Теорія і практика наукового перекладу"; 

- "Мовні засоби маніпуляції в текстах інформаційного стилю";  
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- "Мовна компетенція та ідентичність". 

Загальноуніверситетські в/д: 

- "З польською в світ"; 

- "Техінка ефективного спілкування фахівця". 

- Кафедра зарубіжної літератури, теорії літератури та слов’янської 

філології -  ОР «Бакалавр» 035.01 Філологія (українська мова та 

література) – 

- "Генеологія тексту, або як з'являються художні твори". 

- Кафедра української літератури – 014 Середня освіта (українська сова 

та література) – ОР «Бакалавр» – 

- "Історія української літератури (перша пол. ХХ ст.)"; 

- "Історія української літератури (друга пол. ХХ ст.)"; 

- "Сучасний літературний процес в Україні"; 

- "Вивчення життя і творчості Тараса Шевченка в ЗЗСО". 

035.01 Філологія (українська мова та література) – 

- "Шевченкознавство Буковини в іменах". 

- Кафедра румунської та класичної філології – 014 Середня освіта 

(румунська мова та література) – ОР «Магістр» –  

-  "Особливості вивчення граматики румунської мови в ЗЗСО"; 

- "Вивчення новітньої румунської літератури в ЗЗСО". 

- Кафедра журналістики  – 061 Журналістика (журналістика та 

кросмедійність) – ОР «Бакалавр» – 

- "Релігійна журналістика"; 

- "Медіаосвіта та медіаграмотність"; 

ОР «Магістр» – 061 Журналістика (журналістика та кросмедійність) 

- "Кіно- та теледокументалістика"; 

- "Практикум з режисури та сценарної майстерності"; 

- "Журналістика в умовах війни". 

ОР «Магістр» – 061 Журналістика (видавнича справа та 

медіаредагування). 
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- "Управління сучасним виробництвом"; 

- "Міжнародна та міжкультурна комунікація". 

- Кафедра філософії та культурології –  

033 Філософія – ОР «Магістр» – 

- "Філософія процесу";  

- "Актуальні-соціально філософські дослідження"; 

- "Методика викладання філософських дисциплін"; 

034 Культурологія – ОР «Бакалавр» – 

- "Графіті як феномен стріт-арту";  

232 Соціальне забезпечення – ОР «Бакалавр» –  

- " Громадська думка і зв'язки з громадськістю"; 

- "Суспільний розвиток і соціальні проблеми";  

- "Європейський Союз: правові та інституційні засади"; 

- "Питання соціального захисту у діяльності міжнародних організацій"; 

033 Філософія, 054 Соціологія – ОР «Магістр» – 

- "Спічрайтинг, публічні виступи та лобіювання";  

054 Соціологія – ОР «Магістр» –  

- "Європейські студії". 

Наукова робота та міжнародна діяльність 

‒ опубліковано 4 монографії, одна з яких колективна; 

‒ опубліковано 4 розділи у закордонних монографіях; 

‒ опубліковано 4 розділи у вітчизняних монографіях; 

‒ опубліковано статті, що входять до наукометричної бази даних Scopus та 

WoS ‒ 9; 

‒ опубліковано статті в українських журналах, що входить до 

наукометричної бази даних Copernicus та категорії Б ‒ 38; 

‒ опубліковано статті у закордонних, вітчизняних (не рейтингових) журналах 

та збірниках наукових праць ‒ 47; 

‒ опубліковано тези у матеріалах конференцій – 20; 

‒ опубліковано тези студентської наукової конференції ‒ 119; 
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‒ Редагування посібників, наукових журналів ‒ 7; 

‒ Рецензії наукових видань (монографій) ‒ 3; 

‒ Рецензії наукових видань (статей) ‒ 13; 

‒ Ґрантова діяльність (подані проєкти та їх виконання) ‒ 6; 

‒ Участь у закордонних міжнародних конференціях ‒ 30; 

‒ Участь в українських міжнародних конференціях ‒ 22; 

‒ Участь у всеукраїнських конференціях ‒ 13; 

‒ Участь студентів у міжнародних та всеукраїнських студентських 

наукових конференціях ‒ 7; 

‒ Організація міжнародних наукових конференцій ‒ 3; 

‒ Міжнародні наукові стажування ‒ 17; 

‒ Подання до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор 

філософії PhD (035 “Філологія”): асп. Настенко О.В.; наук. керівник ‒ 

проф. Бунчук Б.І.; 

‒ Створення «Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих учених філологічного факультету»; 

‒ Створення та прийняття до акредитації ОНП третього освітньо-наукового 

(PhD) рівня вищої освіти; 

‒ Створення «Ради молодих вчених філологічного факультету» та 

затвердження. «Положення про Раду молодих вчених філологічного 

факультету». 

Виховна робота 

Упродовж двох навчальних семестрів 2022 року студенти філологічного 

факультету брали активну участь в університетських, міських та обласних 

заходах, у конкурсах (День міста, День університету, День Європи; в акціях 

«Запалимо свічку пам’яті», у покладанні квітів до пам’ятників 

Ю. Федьковича, Т. Шевченка; героям Буковинського куреня та стели 

Небесної Сотні; у щорічній акції на захист свободи слова та вшанування 

пам’яті журналістів; у флешмобі «Одягни вишиванку ‒ збережи традицію»; у 
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Шевченківському конкурсі читців; у благодійних заходах на підтримку ЗСУ 

тощо). 

          Студенти факультету були залучені до організації та проведення 

щорічного Міжнародного фестивалю «Meridian Czernowitz».  

       Було проведено посвяту у першокурсники, до якої студенти 

академгруп підготували відеоролики.   

  Відбулися різноманітні заходи (тематичні виховні години, бесіди, 

літературно-мистецькі вечори, лекції, презентації книг, екскурсії, зустрічі з 

відомими краянами тощо):    

Тематичні виховні години,  профорієнтаційні заходи: 

• «Пам’ятаймо уроки  Другої світової війни»;  

• бесіда «Будьте пильні»: про організацію безпеки під час повітряних 

тривог; 

• тематичний виховний захід до Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля 

«Трагедія, яку забути не можна»; 

•  акція «Напиши листа захиснику України»; 

• «Бабин Яр. Ніколи більше»; 

• «Щоб мова тобі відкрилась, мусиш бути залюбленим у неї» 

(О. Гончар); 

• «Буковинське Віче: погляд у минуле»; 

• «Українська вишиванка як оберіг людини»; 

• профорієнтаційний захід «На порозі професійного становлення»; 

• бесіда «Перспективи фаху філолога». 

Благодійні заходи на потреби ЗСУ: 

• благодійний перегляд фільму «Соловей співає»;  

• благодійний авторський музичний проєкт у бомбосховищі ЧНУ 

«Світ вишито хрестом» (авторка-виконавиця Лариса Бережан-Маркуляк);  

• благодійний ярмарок (спільно з ГО «Чернівецький відділ Союзу 

українок». ГО «Справа Кольпінга в Україні» та ін.). На зібрані кошти було 
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закуплено 20 комплектів термобілизни і передано у військову частину; 

• участь у благодійному концерті, організованому ЦКІДом, «Вільні. 

Сильні»; 

• благодійний ярмарок спільно зі студентами економічного 

факультету; 

• благодійний ярмарок «З’їж смаколик – допоможи ЗСУ»; 

• благодійний ярмарок до Дня студента; 

• благодійний вечір настільних ігор у студентському клубі «Контакт».                            

Бесіди та диспути: 

• інструктаж «Дії населення в умовах воєнного стану та домедична 

допомога»; 

•  «Чорнобиль. Скільки в цьому слові горя, страждань та гірко 

виплаканих сліз!»;  

• «Українське козацтво: витоки, духовні цінності, сучасність»;  

• «Феномен міжетнічної толерантності» 

• «Скажи Ні! Вбережи себе! Обери життя!». 

Літературно-мистецькі вечори та інтелектуальні ігри: 

• розширене засідання наукового мовного гуртка «Шукайте істину у 

книгах»; 

• інтелектуально-мистецька зустріч «Школа Богослов’я Чернівецького 

університету – осередок духовної освіти і науки. формування основ 

благочестя та культурного поступу» до Дня православного богослов’я в 

ЧНУ;  

• вечір поезії «Мерцішор – свято весни та кохання»; 

• літературно-мистецький захід  «Чорнобиль не має минулого часу» ; 

• до дня вишиванки «З вишиванкою в серці»; 

• літературник «ЛітOff»; 

• вечір-реквієм «Бабин Яр. Ніколи більше»;  
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• літературно-мистецький захід до Дня захисників та захисниць 

«Повстанська муза»; 

• засідання Літературної студії імені Степана Будного «Щастя 

судилось мені бути завжди молодим»; 

• урочисте засідання мовного гуртка до Міжнародного дня української 

писемності та мови «Яке прекрасне рідне слово! Воно – не світ, а всі світи» 

(Володимир Сосора); 

• фотовиставка та вечір-спомин до 105-їрічниці від дня народження 

Михайла Івасюка; 

• брейн-ринг серед команд академгруп І курсу; 

• Поліфонія Сковородинівських дискурсів (до 300-річчя від дні 

народження Г. Сковороди): круглий стіл; філософський інтерактив «Бери 

вершину й матимеш середину»; літературна композиція «Незглибимі 

джерела творчого феномену Григорія Сковороди. 

Екскурсії: 

• ознайомлення студентів 1 курсу з фондами Наукової бібліотеки 

національного університету; 

• відвідання музею родини Івасюків. 
 

Зустрічі з відомими краянами: 

• з випускницею філологічного факультету, письменницею Іванною 

Стеф’юк; 

• з випускницею філологічного факультету, поетесою Оленою 

Рєпіною; 

• з доктором філологічних наук, професором Прикарпатського 

університету ім. Василя Стефаника, поетом Володимиром Барчуком 

(Отином); 

• з настоятелем Храму Апостолів Петра і Павла, капеланом Назарієм 

Гагалюком.  
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Відбулися презентації книги доцента кафедри української літератури, 

письменниці Світлани Кирилюк «Кобилянська від А до Я»; збірки поетеси 

Олени Рєпіної «До ранкової кави»; книги письменниці Іванни Стеф’юк «Про 

вас»; збірки поета Володимира Отина (Барчука) «Піднебесна вежа». 

  В рамках проведення тижня медіаграмотності відбулися такі 

онлайн лекції та дискусії: «Фейки в інтернеті та як із ними боротися», 

«Маніпуляції та фейки: як не довіряти матеріалам ЗМІ», «Про сучасні тренди 

в цифровому дизайні».  

Серед досягнень студентів-філологів: У загальноуніверситетському 

диктанті до Дня української писемності і мови І місце посіла Євгенія Ткач  (3 

курс), ІІІ місце – Олеся Лободюк (2 курс). Активну участь у міжнародній 

науково-практичній конференції органів студентського самоврядування  

взяли Андрій Капаци (4 курс), Анастасія Савчук (2 курс), Богдан Румянцев (3 

курс), Євген Пасайлюк (3 курс). Анна Гебеш (3 курс), Парасковія-Жанна 

Сідак (4 курс). Команда філологічного факультету посіла 2 місце у 

загальноуніверситетському брейн-рингу. 

Студенти, які упродовж звітного періоду брали активну участь у 

громадсько-культурному житті факультету: Андрій Капаци, Анастасія 

Савчук, Тетяна Бока, Олександра Шкварчук, Богдан Рум’янцев, Тетяна 

Міжінська, Катерина Гаврилаш, Юлія Гулейчук, Марина Горбатюк,  

Ангеліна Логош, Надія Гнатів, Жанна-Парасковія Сідак, Ірина Біла. 

Студенти філологічного факультету мають змогу займатися в різних 

гуртках, товариствах які організовані на факультеті: Літературна студія імені 

Степана Будного, Клуб слов’янського кіно, Науковий гурток української мови, 

літературний клуб «Art Hunters», студентське товариство «Academia orthodoxa». 
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План роботи на наступний рік 

1. Виконувати основні положення "Плану розвитку філологічного 

факультету на 2020-2026 роки".  

2. Продовжувати роботу з виконання заходів щодо усунення недоліків і 

рекомендацій, запропонованих комплексним моніторингом стану підготовки 

фахівців по філологічному факультету 19.07.2018 – 20.03.2018 року".  

3. Акредитувати такі освітні програми: – ОПП "Філологія" першого 

(бакалаврського) рівня – гарант програми д.ф.н., проф. Антофійчук В.І. – 

ОПП "Середня освіта (українська мова та література)" першого 

(бакалаврського) рівня – гарант програми к.ф.н., доц. Мальцев В.С. – ОПП " 

Філологія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктор 

філософії (PhD). Гарант програми – д.ф.н., проф. Руснак Н.О. 

 

 

Декан філологічного факультету    Борис БУНЧУК 


