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За шістдесят років свого існування Київський національний лінгвістичний університет пройшов нелегкий творчий шлях, що був позначений вагомими досягненнями у
багатьох галузях іноземної філології. З іменами його вихованців, професорів та доцентів пов’язані яскраві сторінки історії розвитку мовознавства в Україні, створення наукових шкіл і напрямів, які й сьогодні визначають магістральний поступ вітчизняної
філологічної науки та методики викладання іноземних мов. За цей час кожне покоління викладачів і студентів примножувало славу своєї alma mater, забезпечивши нашому
університету лідерські позиції серед вищих навчальних закладів цього профілю.
Спливав рік за роком в історії університету, але він завжди залишався самим собою
– храмом освіти, центром лінгвістичної і методичної науки, в стінах якого сформувалося декілька поколінь педагогів-мовознавців. Заснований у жовтні 1948 р. як Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, наш ВНЗ з вересня 1994 р. продовжив свою діяльність як Київський державний лінгвістичний університет, а в серпні
2001 р. указом Президента України йому було надано статус національного.
Нині Київський національний лінгвістичний університет належить до числа найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Він залишається єдиним, унікальним у своєму роді університетом країни, який спеціалізується на підготовці фахівців з
іноземних мов, вчителів, психологів та перекладачів, а також економістів і юристів зі
знанням двох іноземних мов. КНЛУ сьогодні – провідний навчальний, науковий та
науково-методичний центр з підготовки фахівців вищої кваліфікації з іноземної філології, методики викладання іноземних мов, педагогіки, педагогічної та консультативної психології, перекладознавства, літературознавства як для України, так і для країн
СНД, Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. Лінгвістичний університет здійснює підготовку фахівців із 7 спеціальностей на денній, заочній, вечірній та екстернатній формах навчання.
Вперше в Україні університет запровадив і успішно здійснює підготовку фахівців із
семи східних мов: китайської, японської, корейської, турецької, арабської, перської та
гінді. Також уперше в Україні в Економіко-правовому інституті університету розпочато підготовку менеджерів-економістів та юристів зі знанням двох іноземних мов. З
2002 р. здійснюється підготовка перекладачів новогрецької мови та спеціалістів з
комп’ютерної лінгвістики з поглибленим вивченням декількох іноземних мов. З 1 вересня 2007 р. вперше в Україні започатковано підготовку викладачів скандинавських
мов: фінської, норвезької, шведської, а також нідерландської.
В університеті реалізується сучасна стратегія підготовки науково-педагогічних кадрів. Прийом до аспірантури проводиться з 11 спеціальностей, до докторантури – з 9.
У двох спеціалізованих вчених радах по захисту докторських та кандидатських дисертацій в галузі германського, романського, порівняльно-історичного і типологічного
мовознавства, теорії і методики навчання іноземних мов було захищено біля 800 дисертацій. За своїм науковим рівнем і навчально-методичним потенціалом Київський національний лінгвістичний університет належить до тієї категорії вищих закладів освіти, які забезпечують фундаментальну наукову, загальнокультурну, практичну підготовку фахівців з іноземних мов. Університет видає 12 наукових фахових журналів, серед
яких широко відомі в Україні та за її межами науково-методичний журнал для вчителів і викладачів «Іноземні мови», часописи «Актуальні філософські й культурологічні
проблеми сучасності», «Теоретичні питання освіти та виховання». З 1995 р. університет видає «Вісник Київського національного лінгвістичного університету» в трьох се-
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ріях («Філологія», «Педагогіка та психологія», «Історія, економіка, філософія»); з 2006
р. – науковий журнал «Українська орієнталістика».
За минулі десятиліття у лінгвістичному університеті здобули вищу освіту понад 35
тисяч висококваліфікованих фахівців з іноземних мов, які працюють у школах і вищих
навчальних закладах, в органах державного управління і в сфері приватного підприємництва, перебувають на дипломатичній службі. Серед випускників – лауреати державних і міжнародних премій, народні депутати, заслужені працівники вищої школи, ректори і проректори вищих навчальних закладів, викладачі й науковці, директори шкіл і
вчителі, письменники, працівники засобів масової інформації, державні службовці, військові. Понад дві тисячі іноземних громадян з 56 країн світу отримали дипломи лінгвістичного університету, десятки з них захистили свої дисертаційні дослідження.
Університет продовжує здійснювати широке співробітництво зі спорідненими навчальними і науковими центрами країн СНД, США, Великої Британії, Німеччини,
Швейцарії, Австрії, Франції, Іспанії, Італії, Туреччини, Китаю, Японії, країн Близького
Сходу, Ірану, Республіки Корея, Єгипту. Університет є засновником Української філії
Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, співзасновником
Української асоціації германістів вищої школи, підтримує творчі контакти з культурно-освітніми представництвами зарубіжних країн в Україні – Британською Радою,
Американським Домом, Інститутом Гете, Французьким культурним центром, Японським та Корейським культурними центрами, Італійським культурним центром, який
працює в стінах університету.
Сотні викладачів, аспірантів, докторантів і студентів лінгвістичного університету
були відряджені до зарубіжних країн для стажування, читання лекцій, участі в міжнародних конференціях та семінарах. Понад 50 викладачів отримали наукові стипендії
ДААД (Німецька академічна служба обмінів), фонду Фулбрайта (США), Міжнародного фонду «Відродження», міністерств освіти Японії та Китаю. За сприяння посольств
Італії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Японії, Кореї та Ірану в лінгвістичному
університеті започатковано роботу культурних центрів цих країн, де українські студенти знайомляться з культурою, історією, звичаями та традиціями, сучасним економічним та політичним життям цих країн.
Зараз Київський національний лінгвістичний університет має сучасну навчальноматеріальну базу: три навчальні корпуси, обладнані сучасними технічними засобами,
повністю комп’ютеризовану бібліотеку з фондом літератури понад один мільйон примірників, 8 читальних залів та два абонементи в навчальних корпусах і гуртожитках,
видавничий центр, сучасний спортивний комплекс, чотири гуртожитки, студентську
їдальню, чотири кафетерії. Триває модернізація матеріально-технічної бази університету, яка нині нараховує майже 400 комп’ютерів, 11 мультимедійних комп’ютеризованих класів на 180 робочих місць. У бібліотеці університету функціонує автоматизована інформаційна мережа, яка об’єднує всі основні відділи бібліотеки; сформовано
загальний електронний каталог університету (понад 43,5 тис. назв). Створено мультимедіатеку, яка нараховує 80 мультимедійних навчальних програм, та фонд аудіоматеріалів в електронному вигляді в кількості понад 3000 примірників.
За 60 років свого існування наш університет зробив великий внесок у розвиток викладання іноземних мов в Україні, проте заслужене визнання та високий авторитет
провідний вищий лінгвістичний навчальний заклад України здобув у середині 1990-х
рр., коли педагогічний інститут іноземних мов набув статусу університету, який став
відомим не лише у нашій державі, а й далеко за її межами. Київський національний
лінгвістичний університет є нині одним з найсучасніших навчальних закладів високого рівня, який спроможний дати людині сучасну педагогічну та спеціальну освіту.
Наш університет – це сплав творчості та новаторства, це поєднання передових педагогічних методик з найновішими науковими дослідженнями. Він гідно виконує і виконуватиме надалі своє найголовніше суспільне призначення: готувати у своїх стінах
сучасних високоосвічених і висококультурних фахівців.
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