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Ф акультет філології та журналістики є найста-
рішим факультетом Полтавського педуні-
верситету. У роки незалежності його очолю-

вали такі талановиті організатори освітньої справи, як до-
центи О. Д. Бондаревська і Н. В. Хоменко, проф. М. І. Сте-
паненко, з 2009 р. — доц.  В. В. Кононенко. Вони чима-
ло зробили для впровадження й акредитації нових спеці-
альностей, посилення наукового потенціалу викладаць-
ких кадрів, зміцнення матеріально-технічної бази фа-
культету.

На факультеті успішно діють сім фахових кафедр: 
української мови (завідувач — професор М. І. Степанен-
ко), української літератури (завідувач — доцент В. А. Ме-
лешко), світової літератури (завідувач — професор 
О. М. Ніколенко), англійської та німецької філології (за-
відувач — професор В. К. Зернова), романо-германської 
філології (завідувач — доцент Т. І. Перепелиця), журна-
лістики (завідувач — професор Н. Ф. Баландіна), загаль-
ного і слов’янського мовознавства та іноземних мов 
(завідувач — доцент Н. Г. Вишня). Організацію навчально-
виховного процесу забезпечують заступники декана, до-
центи К. В. Дегтярьова, Л. Л. Король, Н. І. Тарасова та стар-
ші викладачі О. Б. Кирильчук, Н. А. Кришталь, З. М. Таран. 
Пріоритетом керівництва факультету була й залишається 
підготовка наукових кадрів. На початок 2014 р. чисель-
ність штатних науково-педагогічних працівників факуль-
тету, які мають наукові ступені, становила 58,3% від за-
гальної кількості викладачів.

Підґрунтям стрімкого професійного розвитку та зрос-
тання викладачів факультету філології та журналісти-
ки стала робота наукових шкіл, якими 
керують професори М. І. Степаненко, 
О. М. Ніколенко, Н. Ф. Баландіна, В. І. Ма-
цапура.

Під керівництвом професора М. І. Сте-
паненка підготовлено 13 кандидатів наук 
зі спеціальності «Українська мова». Ми-
кола Іванович також бере активну участь 
у атестації науково-педагогічних кадрів 
України, опонуючи на захистах канди-
датських і докторських дисертацій, пра-
цює у спеціалізованих учених радах Ін-
ституту української мови НАН Украї-
ни, Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна, Харківського 
 національного педагогічного університе-
ту імені Г. С. Сковороди.

На кафедрі світової літератури 
ефективно працює аспірантура зі спе-
ціальності «Російська література», док-

торантура зі спеціальності «Література зарубіжних 
 країн». Керують аспірантами й докторантами докто-
ри філологічних наук, професори О. М. Ніколенко та 
В. І. Мацапура. Під керівництвом О. М. Ніколенко захи-
щено 19 кандидатських і докторська дисертація з істо-
рії літератури. Під керівництвом В. І. Мацапури — чо-
тири кандидатські дисертації. Професор О. М. Ніколен-
ко працювала у спеціалізованій раді із захисту доктор-
ських і кандидатських дисертацій Таврійського націо-
нального  університету імені В. І. Вернадського, є чле-
ном редколегій наукових і науково-методичних видань: 
«Всесвітня література в середніх навчальних закладах 
України», «Зарубіжна література в навчальних закладах 
України», «Тема», « Гоголезнавчі студії», «Філологічні на-
уки», «Рідний край» та інші.

У 2001 р. д-р філол. наук, проф., завідувач кафед ри 
української мови Микола Іванович Степаненко заснував 
на факультеті філології та журналістики наукову шко-
лу, основними напрямами діяльності якої стали: дослі-
дження взаємодії формально-граматичної та семантич-
ної будови речення, лексико-семантичної при роди його 
конститутивних позицій; з’ясування симетричних та 
 асиметричних зв’язків між реченнєвими рівнями; уста-
новлення інваріантних, варіантних, синонімічних, ан-
тонімічних, синтаксичних структур із об’єктним, атри-
бутивним, адвербіальним, суб’єктним, синкретичним 
 типом семантико-синтаксичних відношень За час функ-
ціонування наукової школи підготовлено 13 кандида-
тів наук, зокрема: С. О. Педченко, дисертація «Семанти-
ка і функціонування модальних часток у сучасній укра-

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ  
ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Декан факультету філології та журналістики  
В. В. Кононенко з учасниками науковопрактичного семінару, 2014 р.
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їнській літературній мові» (2010); С. П. Галаур, дисерта-
ція «Префіксально-прийменникова кореляція в сучасній 
українській літературній мові» (2011); І. Ю. Кірічек, ди-
сертація «Синтагматика відносних прикметників» (2012); 
О. М. Петрик, дисертація «Функціонально-сематична 
парадигма віддієслівних іменників в українській мові» 
(2013) та ін.

У межах наукової школи проф. М. І. Степанен-
ка діє аспірантура зі спеціальності 10.02.01 — укра-
їнська мова. Кандидати наук, аспіранти, докторан-
ти, асистенти, здобувачі досліджують ізофункційні 
відношення в системі предикатів (Р. Г. Шрамко), лек-
сичну та граматичну реалізацію предикатів кількос-
ті (Н. М. Лукаш), умови обов’язкового факультатив-
ного функціонування припредикатних поширювачів 
(Л. В. Ста ніславська), реченнєвотвірні можливості вто-
ринних просторових прийменників (К. М. Шаповал), 
корелятивність первинних і вторинних прийменників 
у структурі адвербіальних семантико-синтаксичних 
відношень (Л. І. Дерев’янко), функціонально-семан-
тичну  категорію мети (С. М. Ківшик), об’єктивну й су-
б’єктивну оцінку в українському щоденниковому дис-
курсі (Л. В. Дейна), вербалізацію категорії розділової 
сурядності (Ю. А. Анікеєнко), внутрішньотекстові за-
соби аксіології в щоденниковому дискурсі (С. Є. Ігна-
тьєва), категорії тексту (семантика, прагматика, кому-
нікативність) (Т. А. Єщенко). 

Члени наукової школи опублікували понад 150 ста-
тей у вітчизняних і зарубіжних виданнях, апробували ре-
зультати своїх досліджень на міжнародних і всеукраїн-
ських наукових конференціях. 

Ефективність граматичної школи, яку очолює 
М. І. Сте паненко, засвідчують численні рецензії на 
монографії, збірники наукових праць відомих уче-

них — М. Я. Плющ, Л. І. Мацько, С. Я. Єрмолен-
ко, А. К. Мойсієнка, В. Д. Шинкарука, Н. Л. Іваниць-
кої, А. П. Гри щенка, С. І. Дорошенка, І. А. Самойлової, 
О. А. Олексенко та ін.

Наукова школа, заснована 1996 р. д-ром філол. 
наук, проф., завідувачем кафедри світової літератури 
Полтавського національного педагогічного університе-
ту імені В. Г. Короленка Ольгою Миколаївною Ніколен-
ко, провідними напрямами своїх досліджень визначила 
історію зарубіжних країн, історію російської літерату-
ри, компаративістику, методологію й методику навчан-
ня літератури у вищих і середніх навчальних закладах 
України. 

За період діяльності школи 19 її учнів захистили кан-
дидатські роботи зі спеціальності «Російська літерату-
ра»: О. А. Троцик «Біблійні мотиви в поезії А. Ахматової» 
(2001); І. В. Остапенко «Концепція світу і людини в по-
езії Б. Чичибабіна» (2001); Т. М. Самойленко «Гротеск 
в прозі М. Булгакова» (2002); О. О. Копач «Сучасна росій-
ська антиутопія» (2005); Т. В. Кушнірова «Система моти-
вів у художній прозі Андрія Платонова» (2005); О. І. Коб-
зар «Інтертекстуальність в драматургії М. Булгакова» 
(2005); Я. С. Маркович «Художній час і простір в рома-
ні Б. Пастернака «Доктор Живаго» (2006); Т. М. Мель-
ник «Фольклорні традиції в творчості В. М. Шукши-
на» (2006); М. О. Зуєнко «Особливості індивідуального 
стилю Б. Чичибабіна» (2007); Л. А. Чередник «Пушкін-
ські мотиви у творчості М. Булгакова» (2007); Т. В. Шар-
бенко «Столичний текст в творчості М. Гоголя і М. Бул-
гакова» (2008); Н. В. Цехановська «Жанрово-стильова 
своєрідність прози В. Некрасова» (2009); Я. М. Тагіль-
цева «Своєрідність та роль пейзажу в ліриці Б. Пастер-
нака» (2009); П. Е. Шахов «Чеховські традиції в драма-
тургії О. Вампілова» (2009); А. М. Чеботарьова «Еволю-

Кононенко Володимир Володимирович
Декан факультету філології та журналістики.
Доцент кафедри романо-германської філології.

Кандидат історичних наук

Н ародився 26 листопада 1959 р. у с. Зуївці Миргородського району 
 Полтавської області. Після закінчення в 1982 р. факультету німецької мови 

Київського державного педагогічного інституту іноземних мов почав працюва-
ти в тоді ще Полтавському державному педагогічному інституті імені В. Г. Коро-
ленка викладачем кафедри іноземних мов. Закінчивши аспірантуру Інституту іс-
торії АН УРСР (1985–1988), захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 
07.00.03 — загальна історія. 

У 1989 р. працював заступником декана факультету російської філології; 
з 1990 р. — доцент, а у 2006–2011 рр. — завідувач кафедри романо-германської філології Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Володимир Володимирович читає курси «Лінгвокраїнознавство», «Порівняльна типологія німецької та укра-
їнської мов». Основне коло його наукових зацікавлень: засоби інформації ФРН, українсько-німецькі зв’язки. 
В. В. Кононенко — автор понад 80 наукових і науково-методичних праць.

Член Української спілки германістів вищої школи (2004), Асоціації українських германістів (1995). Чільне 
місце у науково-педагогічній діяльності Володимира Кононенка посідають міжнародні зв’язки, наприклад, ста-
жування у ФРН, а саме: у вищих педагогічних школах міст Лейпцига (1985) й Ерфурта (1987), Державній ака-
демії підвищення кваліфікації вчителів м. Кальва (1991), Інституті імені Гете м. Геттінгена (1992), Університеті 
м. Тюбінгена (2011).
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ція ліричного героя в поезії Й. Мандельштама» (2009); 
В. М. Люлька «Стиль роману О. С. Пушкіна «Євгеній 
Онєгін» (структурно-функціональний аспект)» (2010); 
О. М. Улянченко «Система персонажів у прозі М. Зощен-
ка: типологія, поетика, динаміка» (2012); К. Г. Коваленко 
«Форми нарації в повіс тях А. П. Чехова (типологія і пое-
тика)» (2013); М. П. Мелащенко «Поетика імпресіонізму 
в творчості Б. Пастернака» (2013).

Науковим консультантом докторського дисертацій-
ного дослідження Т. В. Кушнірової «Типологія та еволюція 
романних форм у російській літературі І третини ХХ ст.» 
(2013) також була проф. О. М. Ніколенко.

У межах наукової школи діють докторантура зі спеці-
альності 10.01.04 — література зарубіжних країн та аспі-
рантура зі спеціальності 10.01.02 — російська літерату-
ра. Докторант кафедри світової літератури М. О. Зуєнко 
працює над темою докторської дисертації «Міфопоетич-
на парадигма англійської барокової літератури».

Факультет філології та журналістики здавна прово-
дить низку науково-практичних і науково-методичних 
конференцій різних рівнів, які стали відомими в Україні 
та за її межами: міжнародні «Гоголівські читання», «Ко-
роленківські читання», «Пріоритети сучасної філології: 
теорія і практика»; всеукраїнські «Феномен Олеся Гон-
чара в духовному просторі українства», «Творчість Ра-
їси Кириченко в культурному просторі України на по-
кордонні ХХ–ХХІ століть» (за результатами роботи якої 
започатковано нову галузь — кириченкознавство); все-
український науково-практичний семінар із міжнарод-
ною участю «Когнітологія в системі гуманітарних наук» 
(у режимі он-лайн скайп-конференції); регіональний се-
мінар «Медіаосвіта як фактор модернізації та підвищен-
ня якості вивчення гуманітарних дисциплін в школі та 
виші» й чимало інших.

КАфЕДРА жУРНАЛІСТИКИ
Баландіна Надія Франців

на — завідувач кафедри журна
лістики, доктор філологічних 
наук професор. Коло наукових ін
тересів пов’язане з досліджен
ням комунікативістики, славіс
тики, медіаосвіти, лінгводидак
тики.

Кафедра здійснює про-
фесійну підготовку бакалав-
рів зі спеціальності 6.030301 
Журналістика та спеціалістів 
за спеціалізацією 7.02030301 
Редактор освітніх видань для 
формування когорти високо-
освічених креативних журна-
лістів і редакторів, здатних до 

активної діяльності у сфері соціальних комунікацій, 
генерування, редакторського аналізу та правки ме-
дійних продуктів і редакторсько-коректорської об-
робки освітніх видань, творчої взаємодії в колекти-
ві ЗМК різних типів. Спеціальність і спеціалізація за-
безпечують комплексну підготовку нового покоління 
фахівців для державних і приватних телерадіокомпа-
ній, інтернет-видань, працівників прес-служб, інфор-

маційних агентств, журнальної та газетної періодики, 
видавництв різних форм власності.

На кафедрі працюють талановиті викладачі та науков-
ці: зав. кафедри, проф. Н. Ф. Баландіна, проф. С. В. Се-
менко, доц.  Г. О. Кудряшов, ст. викладачі М. І. Свалова, 
С. В. Шебеліст, О. А. Зелік, асист. Л. І. Лисенко, ст. лабо-
рант Н. В. Пурас.

КАфЕДРА ЗАгАЛЬНОгО І СЛОВ’яНСЬКОгО  
МОВОЗНАВСТВА ТА ІНОЗЕМНИх МОВ

Вишня Наталія Георгіїв
на — завідувач кафедри загаль
ного і слов’янського мовознав
ства та іноземних мов, кан
дидат філологічних наук, до
цент. Коло наукових інтересів 
пов’язане з питаннями іспан
ської фразеології та пареміо
логії.

Кафедра загального і сло-
в’ян ського мовознавства та 
іноземних мов забезпечує під-
готовку студентів усіх спеці-
альностей університету. Її викла-
дачі читають дисципліни: «Вступ 
до мовознавства», «Сучасна 
українська мова», «Загальне мо вознавство», «Основи те-
орії мовної комунікації», «Вступ до полоністики», «Теорія 
мови: внутрішня структура мови», «Російська мова», «По-
рівняльний аналіз української та російської мов», «Інозем-
на мова», «Практичний курс інозем ної мови професійного 
спрямування», «Французька мова».

Сучасні наукові інтереси вчених кафедри охоплю-
ють проблематику пареміології, компаративної лінгвіс-
тики, лінгвістики тексту, лінгвокраїнознавства, педагогі-
ки, методики викладання іноземних мов тощо. Результа-
ти наукового пошуку викладачів публікуються у провід-
них наукових виданнях України та зарубіжжя, збірниках 
матеріалів міжнародних, усеукраїнських і регіональних 
науково-практичних конференцій.

На кафедрі щорічно проводять студентські читання 
«Passus in scienciam», олімпіади; працюють «Іспанський 

Н. Ф. БАЛАНДІНА
Завідувач кафедри,  

др філол. наук, 
професор

Н. Г. ВИШНЯ
Завідувач кафедри,  
канд. філол. наук,

доцент

Колектив кафедри загального і слов’янського мовознавства 
та іноземних мов. Зліва направо: сидять: Л. М. Корнєва,  
Н. Г. Вишня, К. В. Дегтярьова; cтоять: Л. М. Черчата,  

Л. Л. Король, Є. В. Кішек, О. Ф. Піскова, О. М. Шевченко,  
В. І. Омеляненко
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клуб», кімната-музей І. Т. Бабича, гуртки та проблемні 
групи; виходить друком збірка наукових праць «Інозем-
ні мови у вищих навчальних закладах», де висвітлені акту-
альні аспекти теорії та практики іноземних мов.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з навчальними за-
кладами інших країн — Чехії, Польщі, Росії, а також з Ін-
ститутом мовознавства НАН України. У межах цієї спів-
праці читаються лекції, проводяться семінари, реалізу-
ються наукові та прикладні проекти.

На кафедрі працює когорта непересічних педаго-
гів та науковців: зав. кафедри, доц.  Н. Г. Вишня, до-
центи К. В. Дегтярьова, Л. М. Корнєва, Л. Л. Король, 
Н. В. Петрушова, Л. М. Черчата, ст. викладачі А. П. Бо-
лотнікова, В. М. Дузенко, М. С. Купар, О. М. Шевчен-
ко, зав. лабораторією аудіовізуальних засобів навчан-
ня Є. В. Кішек.

КАфЕДРА АНгЛІйСЬКОї  
ТА НІМЕцЬКОї фІЛОЛОгІї

Зернова Валентина Кос
тянтинівна — завідувач ка
федри англійської та німець
кої філології, кандидат філоло
гічних наук, професор. У 1992 р. 
захистила докторську дисер
тацію в МДУ ім. М. В. Ломоно
сова. Керівник Асоціації укра
їнських германістів, активний 
діяч Спілки германістів вищої 
школи України. З 2006 р. працює 
у складі редакційної ради нау
кового журналу «Германісти
ка в Україні». Організатор і ке
рівник Центру новітніх дослі
джень терміносистем, у якому 
створена наукова школа.

Кафедра англійської та німецької філології забезпечує 
підготовку студентів зі спеціальності «Мова та література 
(англійська, німецька)» (6.020303 Філологія. Мова і літе-
ратура (англійська); 6.020303 Філологія. Мова і літерату-
ра (німецька); 7.02030302 Мова і література (англійська, 
німецька/німецька, англійська); 7.02030301 Українська 
мова і література з другою спеціальністю 7.02030302 
Мова і література (англійська, німецька); 8.02030302 
Мова і література (англійська).

Між пріоритетів роботи кафедри — формування пе-
дагогічних працівників, підвищення загальної культури, 
професійної кваліфікації та соціального статусу педагога 
до рівня, що відповідає його ролі в суспільстві. 

Кафедра забезпечує студентам умови для здо-
буття базової вищої філологічної освіти та спрямо-
вує їх на реалізацію мети діяльності вчителя інозем-
ної мови та зарубіжної літератури: формування на-
ціонально свідомої, духовно багатої мовної особис-
тості; виховання високорозвиненого читача зі сфор-
мованими соціальними, мотиваційними та функціо-
нальними компетентностями. 

Зазначена програма передбачає підготовку бака-
лаврів із загальних фундаментальних, гуманітарних 
і соціально-економічних дисциплін, спеціальних дисци-
плін, а також різних видів практичної підготовки.

Ці завдання здійснюють викладачі кафедри: зав. ка-
федри, професор В. К. Зернова, доценти Л. Б. Алефі-
ренко, В. Л. Кравченко, Н. І. Криницька, Г. М. Таловиря, 
М. Г. Плоткіна, І. І Капустян, О. О. Копач, Н. Г. Кравцова, 
Б. В. Стороха, В. О. Черненко, ст. викладачі І. М. Тимінська, 
Є. В. Вєнєвцева, В. В. Гриценко, О. А. Євланова, Н. В. Кол-
біна, В. О. Лапочка, М. М. Назаренко, О. О. Пономарен-
ко, Г. С. Сосой, Т. М. Щевлюкова, викладачі Т. О. Аврамко, 
О. Ф. Найдьон, Н. А. Повстяна, А. Г. Портяна, М. Ю. Рахно, 
Т. С. Юшина, зав. навч. лабораторією Л. А. Таран, ст. ла-
борант В. М. Безрук.

Колектив кафедри англійської та німецької філології. Зліва направо: сидять: О. Ф. Найдьон, М. М. Назаренко, 
Т. В. Луньова, Т. М. Щевлюкова, Л. В. Данилюк, І. О. Олійник, Н. А. Повстяна, Н. І. Криницька; стоять: Т. О. Аврамко, 
А. Г. Портяна, Н. Г. Кравцова, Н. С. Шкарупа, О. О. Копач, В. Л. Кравченко, В. О. Лапочка, І. І. Капустян, Т. С. Юшина, 

В. В. Гриценко, Л. Б. Алефіренко, О. О. Пономаренко, І. М. Білоус

В. К. ЗЕРНОВА
Завідувач  
кафедри,  

канд. філол. наук, 
професор
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КАфЕДРА УКРАїНСЬКОї ЛІТЕРАТУРИ
Мелешко Віра Анатоліїв

на — завідувач кафедри україн
ської літератури, кандидат фі
лологічних наук, доцент. Коло 
наукових інтересів пов’язане 
з дослідженням історії україн
ської літератури та літератур
ного краєзнавства, проблем су
часного літературного процесу.

Кафедра української літе-
ратури забезпечує підготов-
ку студентів напряму підготов-
ки 6.020303 Філологія. Україн-
ська мова та література зі спеці-
альності 7.02030301 Українська 
мова і література. 

Діяльність викладачів кафедри спрямована на ви-
ховання такого вчителя української мови та літератури, 
який уміє гармонійно поєднувати знання теорії та історії 
літератури, художнє чуття тексту, здатність до текстоло-
гічних досліджень і спроможний забезпечити компетент-
нісний підхід у навчанні української літератури в умовах 
технологізації освіти, формування в учнів здатності зна-
ходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях.

На кафедрі готують фахівців повного спектру профе-
сій для державних і недержавних органів та установ (шко-
ли різних типів, Мала академія наук, центри естетично-
го виховання учнівської молоді, низка інших позашкіль-
них навчальних і навчально-мистецьких закладів), інсти-
туцій гуманітарного спрямування, дослідницьких уста-
нов у сфері гуманітарних наук; а також роботи в суміж-
них галузях: співробітників підрозділу з реклами, фахівців 
зі зв’язків із громадськістю та пресою, співробітників ре-
дакцій засобів масової інформації, практичних діловодів.

На кафедрі української літератури викладають: зав. 
кафедри, доц.  В. А. Мелешко, доценти Н. І. Зінченко, 
Г. І. Радько, ст. викладачі Л. М. Литвин, Г. М. Білик, А. О. Ви-
говська, Т. Ю. Деменська.

КАфЕДРА СВІТОВОї ЛІТЕРАТУРИ
Ніколенко Ольга Микола

ївна — завідувач кафедри світо
вої літератури, доктор філоло
гічних наук, професор, заслуже
ний діяч науки і техніки України, 
лауреат державних премій іме
ні Івана Франка та В’ячеслава 
Чорновола. Коло наукових ін
тересів — розробка проблем 
традицій і новаторства, роз
витку жанрів і стилів сучасно
го літературного процесу; ви
роблення концептуальних засад 
літературної освіти України та 
впровадженням теорії та ме
тодики викладання світової лі
тератури в середніх і вищих навчальних закладах.

Кафедра світової літератури забезпечує підготовку 
студентів зі спеціальностей 7.02030302 Мова і літерату-
ра (англійська, німецька) та 8.02030302 Мова і література 
(англійська, німецька). Мета діяльності кафедри — фор-
мування нового покоління вчителів і викладачів, здат-

них на сучасному рівні здійснювати інтегра-
цію учнівської молоді в мультикультурний 
прос тір. Спеціальності забезпечують підго-
товку висококваліфікованих фахівців зі сві-
тової літератури — вчителів загальноосвіт-
ніх і спеціалізованих навчальних закладів 
освіти, викладачів вищих гуманітарних і пе-
дагогічних навчальних закладів. На кафедрі 
світової літератури ефективно працює ас-
пірантура зі спеціальності 10.01.02 — ро-
сійська література, докторантура зі спеці-
альності 10.01.04 — література зарубіжних 
країн. Керують аспірантами та докторанта-
ми доктори філологічних наук, професори 
О. М. Ніколенко та В. І. Мацапура.

На кафедрі плідно працюють: зав. кафе-
дри, проф. О. М. Ніколенко, проф. В. І. Ма-
цапура, доценти Т. В. Кушнірова, Т. М. Конє-
ва, О. В. Орлова, Н. І. Тарасова, В. М. Люлька, 
ст. викл. І. В. Фісак, асистенти С. Г. Ларіоно-
ва, О. А. Зубенко, пров. фахівець Л. В. Под-
резова.

В. А. МЕЛЕШКО
Завідувач кафедри,  
канд. філол. наук, 

доцент

О. М. НІКОЛЕНКО
Завідувач кафедри,  

др філол. наук, 
 професор

Колектив кафедри української літератури. 
Зліва направо: Г. І. Радько, Г. М. Білик, А. О. Виговська,  

В. А. Мелешко, Н. І. Зінченко, Т. Ю. Деменська

Колектив кафедри світової літератури. Зліва направо: К. Па лій,  
В. М. Люлька, І. В. Фісак, Н. І. Тарасова, О. М. Ніколенко, О. В. Ор
лова, Т. М. Конєва, В. І. Мацапура, С. Г. Ларіонова, О. А. Зубенко 
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КАфЕДРА РОМАНО-гЕРМАНСЬКОї фІЛОЛОгІї
Перепелиця Тамара Іва

нівна — завідувач кафедри 
романогерманської філології, 
кандидат філологічних наук, 
доцент. Коло наукових інтер
есів пов’язане з дослідженням 
лінгвістики та методики вик
ладання іноземної мови, лекси
кології сучасної німецької мови.

Кафедра романо-герман-
ської філології забезпечує 
під готовку студентів зі спеці-
альностей 6.020303 Філоло-
гія. Мова та література (анг-
лійська), 6.020303 Філологія. 
Мова та література (німецька), 

7.02030302 Мова та література (англійська; німецька), 
7.02030302 Мова та література (німецька; анг лійська), 
7.02030301 Українська мова і література. Додаткова 
спеціальність — 7.02030302 Мова і література (німець-
ка). Викладачі кафедри читають німецьку мову як пер-
шу іноземну та другу іноземну, французьку або іспан-
ську як третью іноземну мову для студентів іноземно-
го відділення факультету філології та журналістики, 
 німецьку як іноземну мову на українському відділенні 
факультету філології та журналістики, викладають тео-
ретичні курси та методики навчання іноземної мови. Їхні 
зусилля спрямовані на підготовку висококваліфікова-
них фахівців-філологів, що зможуть професійно реалі-
зувати свої знання й уміння як у сфері шкільної освіти, 
так і в інших галузях, де існує попит на фахове володін-
ня іноземними мовами.

На кафедрі романо-германської філології працюють: 
зав. кафедри, доц.  Т. І. Перепелиця, доценти В. В. Коно-

ненко, Л. В. Шаповалова, О. Б. Кирильчук, ст. викладачі 
О. В. Григоренко, О. О. Бардакова, Н. А. Кришталь, О. І. Ні-
коненко, З. М. Таран, Г. В. Филь, І. В. Якубенко, Ю. І. Пе-
тренко, зав. лабораторією В. В. Неділько, ст. лаборант 
Ю. В. Бардакова.

КАфЕДРА УКРАїНСЬКОї МОВИ
Степаненко Микола Іва

нович — завідувач кафедри ук
ра  їнської мови, доктор філо
логічних наук, професор. Коло 
 наукових зацікавлень — грама
тика української мови, семан
тичний і функціональний син
таксис, історія української лі
тературної мови, соціолінгвіс
тика, етнолінгвістика, когні
тивна лінгвістика, лінгводи
дактика.

Кафедра української мови 
забезпечує підготовку студен-
тів за кваліфікаційним рів-
нем «магістр» зі спеціальнос-
ті 8.02030301 Українська мова і література; «спеціа-
ліст» зі спеціальності 7.02030301 Філологія. Українська 
мова і література; «бакалавр» зі спеціальності 6.020303 
Філологія. Українська мова і література. Викладачі ка-
федри забезпечують викладання дисциплін: «Сучас-
на українська мова», «Практикум з української мови», 
«Практикум з української мови для журналіста», «Укра-
їнська мова за професійним спрямуванням», «Методи-
ка навчання української мови», «Вступ до мовознав-
ства», «Лінгвістичний розбір у школі та ВНЗ», «Лінгвіс-
тичний аналіз художнього тексту», «Старослов’янська 
мова», «Українська діалектологія», «Історична грамати-
ка», «Шрифтознавство», «Історія української літератур-
ної мови», «Основи культури мови», «Стилістика україн-
ської мови», «Граматика мови у функційному висвітлен-
ні», «Методика навчання мовознавчих дисциплін; дисци-
пліна за вибором студентів (українська мова)». Перелік 
навчальних дисциплін, які вивчають студенти факульте-
ту філології та журналістики, відповідає вимогам підго-
товки високоякісного фахівця.

Викладачі кафедри ефективно використовують свої 
наукові досягнення для поповнення та збагачення лекцій-
них курсів, завдань до практичних і лабораторних занять, 
підвищення кваліфікації вчителів-словесників і держав-
них службовців різного рангу.

На кафедрі працюють викладачі: зав. кафедри, 
проф. М. І. Степаненко, проф. Л. Ф. Українець, доцен-
ти В. М. Єрмак, Н. В. Котух, Т. І. Ніколашина, І. Г. Павло-
ва, С. О. Педченко, Л. О. Сологуб, С. П. Галаур, асистенти 
Т. В. Зубко, І. Ю. Кірічек, Н. М. Лукаш, Р. Г. Шрамко, ст. ла-
борант О. А. Чернець.

Колектив кафедри романогерманської філології. 
Зліва направо: сидять:  О. Г. Данилюк , Ю. В. Бардакова,  

К. М. Шаповал, Л. В. Шаповалова; стоять: Б. В. Стороха,  
А. В. Онищенко, О. В. Григоренко, В. В. Кононенко, Г. В. Филь, 

О. О. П’ятак, Ю. І. Петренко, Л. В. Юрашко, В. В. Бабенко
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