
Кафедра слов’янської філології



Спеціальності кафедри:  
035. Філологія (Слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська)
014. Середня освіта (Мова і література 

(польська))
 Галузь знань – гуманітарні науки
 Освітній рівень  – бакалавр / магістр
 Форми навчання – денна /заочна



 Філологія. Слов’янські мови і літератури 
(переклад включно), перша – польська 

(магістратура)

 Польська мова і література, 
друга мова – англійська

(бакалаврат)

 Середня освіта. Мови і літератури 
(польська, українська) 

(бакалаврат)



 Українсько-польський центр європейської інтеграції -
лабораторія навчання польської мови

- (кабінет 1 - польської мови, 
- кабінет 2 - літературна вітальня,
- кабінет 3 - польської літератури, 
- кабінет 4 - перекладознавства)

 4-405 – кабінет слов’янських мов та методик їх викладання
 4-409 – лабораторія НУШ, кабінет методик викладання 

польської та української мов та літератур
 4-334 - кафедра слов’янської філології
 4-335 - кабінет завідувача кафедри
 Оформлена відповідно до специфіки кафедри та 

спеціальностей територія коридорів біля 4-334, 4-335

 Навчально-методичне забезпечення (література навчальна, 
художня, методична, наукова)

 Технічне забезпечення (комп’ютерна, офісна, навчальна 
техніка, програмне забезпечення)



Українсько-польський центр європейської 
інтеграції ХНУ 

(наказ ректора №20 від 31.01.2014 р. про використання 
УПЦЄІ як лабораторії для навчання польської мови)









 Розроблено освітні програми і навчальні 
плани відповідно до назв спеціальностей, 
нових стандартів та вимог МОН (сайт ХНУ і 
кафедри)

 Розроблено НМК близько 60 нових 
дисциплін і розміщено у модульному 
середовищі

 Використання інноваційних технологій у 
навчальному процесі (відкриті заняття)

Систематично: оновлення освітніх програм 
та навчально-методичної документації 
відповідно до потреб здобувачів освіти та 
рекомендацій стейкхолдерів















 Сайт КСФ (розроблено з 2013 року, 
систематично оновлювався, постійно 
доповнюється необхідною інформацією, 
процес динамічний)

 Олімпіади: з польської мови і літератури, з 
історії Польщі, з дисциплін кафедри

 Всеукраїнський диктант з польської мови
 Студентські конкурси, участь у програмах, 

лінгвістичні челенджі, студентські 
відеофільми про спеціальність

 Активність у соцмережах викладачів і 
студентів

 Методичні семінари для вчителів польської 
мови Хмельницької області та України









Олімпіади з польської 

мови та літератури, 

історії Польщі































Всеукраїнські диктанти 

з польської мови



















Міжнародні мовні 
практики студентів

 Щорічні мовно-перекладацькі практики 
студентів-полоністів у Польщі (м. Кельце, 

м. Перемишль, м. Катовіце, м. Краків, 
м. Люблін, м. Варшава).



Мовна практика студентів-полоністів 
у Польщі (м. Варшава), 2013









Мовна практика студентів-полоністів
у Польщі (м. Кельце), 2017



Літня мовна практика студентів-полоністів у Польщі, 
м.Варшава, 2018



Мовна практика студентів-полоністів у Польщі, 
м.Кельце, 2019









 З 2012 року кафедра слов’янської філології 
реалізувала 8 міжнародних проєктів
спільно з Товариством “Інтеграція Європа-

Схід” за фінансування Міністерства 
закордонних справ Польщі, 
співфінансування Фундації “Допомога
полякам на Сході” в рамках конкурсу 
“Співпраця в галузі публічної дипломатії”
та з метою підтримки кафедри 
слов’янської філології Хмельницького 
національного університету











 Міжнародний українсько-польський проєкт «Нові
кваліфікації – нові можливості. Підтримка кафедри
слов’янської філології ХНУ», 2018 



Міжнародний українсько-польський проєкт «Чарівна стежка 
пригод з польською мовою в горах Свентокшиських», 2018 



Міжнародний українсько-польський проєкт «Підтримка
кафедри слов’янської філології ХНУ», 2019 





 На сайті інформація про наукову діяльність
 Міжнародні конференції, проведені в ХНУ
 Студентські конференції
 Кафедральні збірники наукових праць викладачів і 

студентів
 Участь у конференціях різних рівнів
 Керівництво студентськими науковими гуртками
 Керівництво аспірантами і здобувачами
 Публікації викладачів
 Керівництво переможцями Всеукраїнських 

конкурсів та олімпіад
 Перспектива: уже захищена дисертація Ранюк

О.П., готується до захисту Мороз Т.О., прикріплено 
до кафедри здобувачами наукового ступеня 
Войталюк С.В. та Коваль М.І., ведеться робота над 
докторськими дисертаціями Подлевською Н.В. та 
Торчинською Н.М. за спеціальностями КСФ































Підвищення 

кваліфікації 

викладачів кафедри









Курси підвищення кваліфікації викладачів ХНУ у Краківському 
педагогічному університеті, 2017



Курси з методики викладання польської мови у ХНУ, 2018











 Подлевська Н.В. – 2018 р.
 Дутковська О.Б. – 2018 р.
 Ранюк О.П. – 2018 р.
 Войталюк С.В. – 2018 р. 
 Мороз Т.О. – 2018 р.
 Торчинська Н.М. - 2019 р.
 Станіславова Л.Л. – 2021 р.
 Горячок І.В. – 2022 р.
 Коваль М.І. – із 2022 р. навчається

Усі викладачі кафедри підвищили кваліфікацію відповідно до 
освіти та дисциплін, які викладають.

Додаткова інформація у профайлах викладачів на сайті кафедри







Студентські 
заходи



















 Подлевська Н. - Подяка ректора Хмельницького національного університету за 
високий рівень організації заходів з активізації науково-дослідної роботи студентів, 
значний вклад у підготовку наукових робіт студентів до участі у Всеукраїнських
конкурсах (2022 р.)
Відзнака Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща (2021 р.)

 Станіславова Л. - Грамота Хмельницької обласної ради за вагомий особистий внесок 
у розвиток, популяризацію навчального закладу, сумнівну працю, підготовку 
висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів, впровадженні сучасних методів 
навчання і вихованні молоді, формування еліти українського суспільства та з нагоди 
60-річчя з дня заснування ХНУ, 14.10.2022 р.
Грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий внесок у 
розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну працю у сфері 
підготовки педагогічних фахівців та з нагоди 60-річчя Університету,2022 р.

 Торчинська Н. - Грамота Департаменту освіти, науки , молоді та спорту Хмельницької 
обласної державної адміністрації (наказ №156-к від 11.10.2022).
Подяка Хмельницького національного університету за високий рівень підготовки 
студентки Токар Яни – переможниці І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціальності «Польська мова і література» (2022 р.).

 Горячок І., Терещенко Л. - Грамоти Хмельницького національного університету до 
Дня працівника освіти та до 60-річчя Дня заснування ХНУ, 2022 р.

 Ранюк О. - Грамота ректора Хмельницького національного університету за значні
досягнення у науковій сфері та до Дня працівника освіти, 2021 р.

 Серкова Ю. - Подяка Хмельницького національного університету за високий рівень 
підготовки студентки Подольської Марини – переможниці І туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Польська мова і література» 
(2022 р.).







 КАФЕДРА СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ

 Додаткова інформація про діяльність здобувачів 
освіти та викладачів кафедри представлена на 

сайті  кафедри слов’янської філології: 

https://ksf.khmnu.edu.ua/

Щиро запрошуємо!




