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Загальна характеристика кафедри. 
Колектив кафедри – це 41 особа: викладачі, докторанти, аспіранти, лаборанти, а також 

співробітники народного музею історії НГУ ім. О. Поля. Професійний рівень професорсько-
викладацького складу досить високий: 10 викладачів мають звання “Відмінник освіти”, 
проф. Г.К. Швидько нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, має звання 
“Заслужений діяч науки і техніки України”, є дійсним академіком Української академії 
історичних наук, заслуженим професором НГУ, проф. В.Ю. Пушкін є Заслуженим 
працівником народної освіти України, членом-кореспондентом галузевої академії наук 
України, заслуженим професором НГУ, проф. Ігнатьєва С.Є., проф. Чекушина Ю.М., доц. 
Литвиненко В.В. нагороджені знаком П. Могили. Доц. Кочергін І.О. очолює Національну 
спілку краєзнавців України. 

Навчальна, науково-методична, науково-дослідницька, організаційно-виховна робота 
колективу кафедри базується на культурологічній та гуманістичній традиціях освіти.  

При кафедрі працює лабораторія інформаційних методів навчання, співробітники якої 
досліджують та впроваджують комп’ютерні технології у навчальний процес, створюють 
відповідні сайти, підтримують електронний звязок в системі локальної мережі НГУ та 
Інтернету (керівник – доцен Первий Г.Л.). 

Виховна робота студентів та соціалізація особистості здійснюється на базі Інституту 
гуманітарних проблем, у складі якого є Центр культури української мови ім. Олеся Гончара, 
Центр здорового способу життя, 2 лабораторії, 4 дослідницьких кафедри. 
На кафедрі реалізується соціальний проект, який формує відповідну шкалу цінностей, діють 
клуби за інтересами: історичний “Грані”, соціологічний “Соляріс”, мовознавчий “Джерело”, 
студентський “Дискусійний клуб”, кіноклуб та військово-патріотичний ім. капітана 
А.Грязнова.  

Дніпропетровське регіональне відділення науково-дослідного інституту козацтва 
Інституту історії України НАНУ, яке очолює проф. Г.К. Швидько, здійснює масштабну 
науково-дослідну роботу, збирає, аналізує та друкує історичні джерела. Співробітники 
центру (проф. Н.В. Ченцова, доц. І.О. Кочергін) проводять конференції, видають науковий 
збірник, розповсюджують нові знання з історії краю. 

Колектив кафедри має наукові з’язки з вузами та академічними установами України 
та інших держав (Польщі, Біларусі, Росії, Швеції). 

І. Навчальна робота 
Навчальна робота кафедри заснована на технології повного засвоєння навчального 

матеріалу на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  
1.1. Загальні характеристики навчальних дисциплін (див. табл. 1.1.) 

 
Таблиця 1.1. 

№ 
п/п 

Назва навчальних дисциплін Години 
(аудиторна
/самостій-
на робота) 

Спеціальності, курс 

1. Історія України 32/76 Всі спеціальності 1 курсу 

2. Політологія 28/80 
 

Всі спеціальності  III, IV курсів, 
окремі спеціальності 1 курсу. 

3. Українська мова за професійним 
спрямуванням 

36/18 Всі спеціальності 1, ІІ курс, деякі 
спец. ІІІ курсу. 

4. Лексикологія української мови 10/44 ТП, ІІ курс 

5. Стилістика української мови 10/44 ТП, ІІ, ІІІ курс 

6. Сучасна українська літературна 10/44 ТП, ІІ курс 
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мова 

7. Культура професійного 
спілкування. 

10/44 ТП, ІІІ курс 

8. Культура ділової мови 55/80 ТП, ІV курс 

9.. Українська мова 30/51 ТП, 1 курс 

10. Соціологія 17/37 Всі спеціальності II, Ш курсів 
11. Соціологія права 18/18 ЮФ, У курс 
12. Економічна історія 30/51 Ін-т економіки, І курс 

13. Історія держави і права України 90/72 ЮФ, II курси  
14. Російська мова як іноземна 160/56 Іноземні студенти 1 – ІV курси  

 
1.2. Аналіз поточного контролю засвоєного матеріалу з навчальних дисциплін, які мають за 
кінцевий контроль екзамен, здійснений викладачами кафедри протягом 2008-2009 навч. 
року. (Див. порівняльну таблицю 1.2.) 

 
Таблиця 1.2. 

Оцінки 2007-2008 Оцінки 2008-2009 Дисципліни, чверті 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Історія України/1 чверть 3% 27% 56% 14% 4% 27% 51% 18% 

Політологія/2 чверть 9% 40% 40% 11% 10% 35% 45% 10% 

Економічна історія/ 4 чв. 12% 10% 43% 35% 12% 10% 43% 35% 

Історія держави і права 
України/4 чверть 

2% 18% 60% 20% 5% 15% 60% 20% 

 

Висновки: 
Успішність студентів у порівнянні з минулим навчальним роком дещо знизилась, 

наприклад, з навчальної дисципліни “Політологія”. Кількість оцінок “незадовільно” з усіх 
дисциплін, крім  економічної історії, збільшилася, а відносна успішність залишилась майже 
на тому ж рівні. Ці дані свідчать як про стабільність вимог викладачів, так і про відносно 
незмінний рівень інтелекту та ерудиції студентів. 

На кафедрі здійснюється постійний моніторинг семестрового і поточного контролю 
успішності. 

Система існуючого поточного контролю має так компоненти: 
• контроль лекційного матеріалу через тестування; комплексні контрольні роботи; 
• залікові лекції, лекції зі зворотнім зв’язком. 

Модульний контроль матеріалів практичних занять здійснювався через захист 
індивідуальних завдань, обговорення текстів рефератів, контрольні роботи, колоквіуми, 
конференції, термінологічні практикуми та хронологічні мінімуми, вирішення логічних 
вправ. 

 
1.3. Аналіз кінцевого контролю за результатами двох поточних контролів (МЛК МКСЗ) 
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Таблиця1.3 
Абсолютна успішність 
2007-2008 

Абсолютна успішність 
2008-2009 

.Дисципліни 

іспити заліки іспити заліки 

Історія України 85-90%  90-97% - 

Політологія 85-90%  85-90% - 

Соціологія  85%-87%  90% 
Соціологія права 93%   90% 
Українська мова за професійним 
спрямуванням 

92%   88% 

Економічна історія 85-89%  80%  
Історія держави і права України 87- 90%  82%  
Російська мова як іноземна  80% 70%  
 

З таблиці видно, що абсолютна успішність залишається досить високою. Через 
зниження загального рівня знань студентів, знизився рівень з соціології права, економічної 
історії, української мови, історії держави і права України. 
2. Аналіз змісту головних навчальних дисциплін, що викладаються. 
Історія України. 

Розглядаються проблеми зародження, існування та відбудови української 
державності; роль різних соціальних верств у збереженні, розвитку та захисту української 
національної ідеї; умови формування української народності та спорідненість цього процесу 
із всесвітньо-історичним. Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Гетьманщина, 
УНР, УРСР - форми української державності; економічні, соціальні, політичні, культурні 
процеси в Україні (XX ст.); особливості сучасного розвитку країни. 
Через засвоєння навчальної дисципліни студенти мають набути теоретичних знань, 
оволодіти засобами аналізу та систематизації історичних джерел і літератури. 

Слід відзначити, що технології розмежування навчальних досягнень студентів за 
рівнями, запропоновані викладачами історії, загалом відповідають умовному розмежуванню 
на етапи процесу пізнання. Це цілком виправдано щодо студентів-першокурсників. 
Українська мова (професійного спрямуванням) 

Аналіз навчальних програм свідчить про те, що викладачі-мовники головну увагу 
приділяли:  
- мовним засобам у діловому стилі; 
- логічній завершеності формування людської думки; 
- чіткості висловлювань; 
- послідовності і точності викладання власної думки; 
-  засвоєнню деяких складних випадків усного і письмового мовлення; 

- культурі мовлення і письма; 
- чіткого дотримання прийнятих у суспільстві норм ділового спілкування. 

Через засвоєння цієї навчальної дисципліни студенти навчаються складати ділові 
папери, готувати доповіді, оволодівають правилами українського правопису, а також 
поповнюють тезаріус (словник) майбутньої професії. 
Соціологія 

Навчальні програми викладачів соціології були спрямовані на формування свідомого 
відношення до громадського життя. Система суспільствознавства подається через розгляд 
таких проблем: 

- суспільство як соціальна система; 
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- зворотній вплив економіки та суспільно-політичного життя на культуру; 
- особа як активний суб'єкт суспільства;  
- взаємодія особистостей та груп;  
- групова динаміка, соціальна поведінка; джерела соціальної напруги; соціальні 
конфлікти та логіка їх розв'язання; 
- громадянське суспільство; 
- соціокультурні особливості та проблеми розвитку українського суспільства; 
- засоби соціологічних досліджень. 

Через засвоєння навчальної дисципліни формується соціологічне мислення, вміння 
самостійно аналізувати суспільні явища, оволодівати методами конкретних 
емпіричних досліджень. 

Політологія  
Головне своє завдання викладачі політології вбачали у формуванні політичної 

культури. Для його реалізації політологи запропонували засвоєння таких тем: 
- теорія влади та владних відносин;  
 - політичне життя;  
- політичні системи, інституціональні аспекти політики;  
- політичні відносини та процеси;  
- політична культура, політичні процеси в Україні, світова політика та міжнародні відносини;  
- сучасна західна, американська та українська політологія.  
Економічна історія 

Ця дисципліна викладалася тільки для студентів Інституту економіки. До складу її 
навчальних тем входили такі: 
- історія генези та розвитку економіки первісної доби, перших цивілізацій, аграрного та 
індустріального суспільств; 
- "світи-економіки" за Ф. Броделем; 
- формації та економічні системи. Особливості економічного розвитку країн світу в контексті 
закономірностей;  
Через засвоєння навчальної дисципліни студенти отримують не тільки конкретні знання, а й 
навчаються мислити економічними категоріями, розглядають економічні явища в 
ретроспективі. 
Історія держави і права України 

Ця дисципліна викладалася для студентів юридичного факультету. Найважливішими 
питаннями були: 

- становлення права українського народу в різні історичні періоди; 
- аналіз правових документів як першоджерел; 
- форми права; 
- особливості правового процесу в Україні. 
Через засвоєння навчальної дисципліни студенти знайомляться із правовими актами, 
набуваючи навичок їх історико-правового аналізу. 
Російська як іноземна 

Навчальна дисципліна формує: 
- культуру мовлення і письма; 
- навчає орфографії, синтаксису, морфологїї, фонетиці російської мови. 
Через засвоєння навчальної дисципліни студенти навчаються читати, розмовляти російською 
мовою, а також готувати ділові папери. 

Лексикологія 
- допомагає студентам краще засвоїти словниковий склад мови в цілому як систему, а також 
основні типи лексичних значень слів, їхні структурно-семантичні розряди, групувати слова 
за походженням і за стилістичним вживанням, допомагає досліджувати шляхи розвитку і 
оновлення лексичної системи мови; 

- вивчає інші галузі науки про слово, а саме: семасіологію, етимологію, ономастику, а 
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також окремі її підрозділи: антропоніміку, топоніміку, гідроніміку, термінологію; 
 - формує у студентів поняття про історичне походження української лексики на 
основі знань історії народу; 
 - вчить розрізняти корінну українську лексику і запозичену; 
 - важливим завданням лексикології є вивчення лексики з погляду вживання: це 
територіальні і соціальні діалектизми, арготизм, жаргонізми; 
 - сприяє вивченню спеціальної лексики, а саме термінів та професіоналізмів. 
 Стилістика української мови 
 -має на меті опанування вміннями і навчиками, необхідними у професійній діяльності 
перекладача;  
 - вчить вільно володіти мовою, вміти виступати перед колективом, на нарадах, 
спілкуватися із представниками засобів масової інформації тощо; 
 - курс спрямований на професійну підготовку, поглиблення знань із стилістики, в 
перешу чергу – офіційно-ділового та наукового стилів, на відпрацювання термінологічної 
лексики. 
 Сучасна українська літературна мова. 
 Дисципліна викладається для студентів спеціальності “Технічний переклад”. Курс 
передбачає вироблення у студентів навичок грамотного письма, розширення та поглиблення 
знань із фонетики, словотвору, морфології та синтаксису, уміння розрізняти відмінності, 
притаманні російській мові, опанування уміннями, необхідними для перекладу текстів за 
фахом. Основними темами курсу є: 
 - фонетичні особливості української мови; 
 - словотвір та способи словотвору різних частин мови; 
 - повнозначні та службові частини мови; 
 - орфографічні та орфоепічні особливості (у порівнянні з російською мовою); 
 - словоформи, словосполучення; 
 - синтаксис української мови. 
 
3. Організаційне та науково-методичне забезпечення навчального процесу. 
Структура організації методичної роботи на кафедрі: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Види самостійної роботи студентів (див.табл. 3.2.1.) 

3.1. Навчальний план та графік за видами занять виконано. 
3.2. Аналіз самостійної роботи студентів з базових навчальних дисциплін: 
 

Таблиця 3.2.1. 
Дисципліна Види самостійної роботи  Форми контролю 
1 2 3 

Предметні комісії 

Завідувач кафедри 

історія політологія філологія 

 

 

соціологія 
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Історія 
України 

Підготовка рефератів; підго-
товка до тестування, колоквіу-
мів, контрольних робіт; 
Модульний контроль 

Тестування, опитування, обговорення 
рефератів, логічні вправи та проблемні 
завдання, по-яснювальна записка як 
результат роботи з істо-ричними 
джерелами, мнемотурні-ри, конференції. 

Політологія Підготовка рефератів; підго-
товка до тестування, колоквіу-
мів, кон-трольних робіт, іспиту, 
а також аналітичного індивіду-
ального завдання “Політичні 
системи кран світу”. 

Тестування, захист індивідуального 
завдання, контрольна робота. 

Соціологія Підготовка рефератів; підготов-
ка до тестування, колоквіумів, 
контрольних робіт, а також кон-
кретні соціологічні досліджен-
ня. 

Тестування, опитування, обговорення 
рефератів, та, пояснювальної записки до 
конкретного соціологічного  дослідження; 
есе, творчі малюнки тощо. 

Українська 
мова за про-
фесійним 
спрямуван-
ням. 

Формування кейсу ділових 
паперів та словників професій-
ної лексики, підготовка творчих 
індивідуальних завдань. 

Захист індивідуальних завдань,терміно-
логічні дик-танти, наукові доповіді, 
презентації творчих завдань. 

Історія дер-
жави і права 
України 

Підготовка рефератів, опрацю-
вання історико-правових дже-
рел. 

Обговорення рефератів, тестування, 
контрольні роботи 

Економічна 
історія 

Підготовка доповідей та рефе-
ратів, а також термінологічного 
практикуму. 

Обговорення рефератів, самостійні та 
контрольні роботи. 

Російська 
мова як 
іноземна 

Укладання словників, підготов-
ка диктантів, ділових паперів. 

Робота з комп’ютером  (контроль знань); 
Опитування, диктанти, твори. 

 
3.3. Методичне забезпечення навчального процесу має такі форми: 
а) друкування навчальних підручників та посібників, підготовлених викладачами кафедри у 
2008 – 2009 н.р. ; 
б) складення питаннь та варіантів завдань для модульного контролю з усіх дисциплін, які 
викладаються кафедрою;  
в) підготовка роздаткового матеіріалу для контролю знань; 
г) надання допомоги факультетським навчально-методичним комісіям за напрямами; 
підготовка відповідних розділів стандартів вищого навчального закладу (НГУ) з усіх 
дисциплін, які викладає кафедра; 
д) участь у науково-методичних конференціях. 
Надруковані такі підручники та посібники: 

- Словник-довідник з економічної теорії. (Укл. Жданова Г.Г., Чекушина Ю.В.); 
- Навчально-методичний посібник з дисципліни «Соціологія». (Укл. Полторак В.А., 

Полторак І.С., Паршин А.Г., Колісник Л.О.); 
- Економічна історія України (Укл. Толстих І.В., Чекушина Ю.М.) 
- Два підручники з російської філології (електронні). (Укл. Мамрак А.В.). 

На кінець навчального року до друку підготовлено 4 навчальних посібники. Серед них: 
«Практикум з української мови», «Політологія».  
Надруковано викладачами кафедри 7 методичних та практичних рекомендацій та 
практичних завдань з історії України, соціології, української мови.  
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Викладачі брали участь у науково–методичних та науково–практичних міжнародних 
та регіональних конференціях. 12 викладачів надрукували 14 тез і виступили на 7 
конференціях у містах Полтаві, Севастополі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Любліні, 
Троллхеттні. 

З російської філології створені електронні підручники – збірники для контролю знань. 
4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
4.1. На кафедрі працювали (за штатним розкладом) 28 викладачів (професорів – 7 (з них 
докторів наук -2), доцентів - 15 (з них кандидатів наук -14), ст. викл. -2; асист.2 ; викл.-2. 
Історію України, історію держави і права України, економічну історію викладали: 
- професори – 4 (Швидько Г.К., Василенко В.О.,Чекушина Ю.М., Ченцова Н.В.)., 
-доценти – 5 (Федорова В. І., Ватченко Л.Г., Лебідь Л.В, Кочергін І.О., Первий Г.Л.). 
Політологію викладали: 
- професор - 1 (Пушкін В.Ю.), 
- доценти, -6 (Галь Б.О., Литвиненко В.В., Поух А.В., Зєнкін М.В., Колісник Д.В., Єгорова 
О.В). 
Соціологію викладали: 
- доценти -2 (Полторак І.С., Колісник Л.О.) 
- асистенти – 2 (Бацанова Ю.О., Мосьондз М.В.) 
Українську мову професійного спрямування викладали:  
-професор – 1 (Ігнатьєва С.Є.); 
- доценти – 2 (Цюп’як І.К., Жарко С.Ю.-;) 
- ст. викл. – 2 (Жданова Г.Г., Костюк Н.Г.); 
- викл. - 2 (Корж З.М., Чумак О.Л.). 
Російську мову викладали: 
- професори – 2 (Мамрак А.В., Ігнатьєва С.Є.); 
- ст. викладачі – 1 (Жданова Г.Г.). 
4.2. Підвищення кваліфікації викладачів здійснювалося у формі стажування на провідних 
споріднених кафедрах вузів регіону за графіком, який затверджено на засіданні кафедри. 
5. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. 

Всього кафедрі підпорядковано 10 аудиторій. 
5.1. Кафедра має 3 лекційні аудиторії (1/64; 1/69, 1/57), дві з яких (ауд. 1/64 і 1/69) давно не 
ремонтуівалися і потребують переустаткування і технічного оснащення, а також - 2 
семінарські аудиторії (1/61; 1/70), які також потребують кардинального переоснащення та 
переобланднання. 

У кафедральних аудиторіях працюють: 
• Дніпропетровське регіональне відділення Науково-дослідного Інститутут козацтва 

Інституту історії України НАНУ (1/71); 
• Центр культури української мови ім. О.Гончара (ауд. 1/57; 
• Центр здорового способу життя (1/68); 
• Українсько-Шведський Центр культурно-освітніх зв’язків (1/68); 
• Інститут гуманітарних проблем (1/68). 
• Навчально-методичний кабінет (ауд. 1/62). 
Кабінет зав.каф. знаходиться в ауд. 1/67. 
На кафедрі є така техніка: комп’ютери – 6 шт. (морально застарілі). 1 – ноутбук, 

телевізори - 2, відеоплеєри - 2, магнітофон – 1, кодоскопи - 1 , діапроектори – 1, ПЕОМ – 5, 
сканер – 1, принтер лазерний –2, принтер кольоровий – 1, кондиціонери – 2 (які не 
функціонують). 
5.2. Напрями поповнення технічного обладнання: кошти НГУ.  
6. Науково-дослідна робота. 

За звітний період науково-дослідна робота кафедри мала такі напрямки: 
• захист дисертацій, підготовка монографій та спеціальних видань. Написання 

статей на замовлення енциклопедичних видань; 
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• рецензування наукових робіт, членство у спеціалізованих радах захисту 
дисертацій, а також участь викладачів у засіданнях різних наукових рад як 
опонентів; 

• участь у Міжнародних, республіканських, регіональних наукових конференціях та 
семінарах, (доповіді, виступи, керівництво секціями, підготовка тез);  

• керівництво студентською науково-дослідною роботою, організація тематичних 
конкурсів з навчальних дисциплін, а також соціологічних опитувань, організація, 
обробка даних, узагальнення, наукова апробація, надання рекомендацій); 

• редагування та підготовка до друку наукових збірників, матеріалів конференцій, 
спеціалізованих журналів та альманахів; 

• виконання держбюджетних тем («Вивчення інноваційної поведінки студентської 
молоді в процесі навчання в технічному вузі», « Проблеми регіональної історії»). 

 2008/2009 н.р. викладачі, аспіранти, докторанти, співробітники кафедри надрукували 
39 наукових статей, 31 тезу наукових доповідей і повідомлень. До друку підготовлено 2 
монографії, 12 наукових статей та 5 тез (80% з яких знаходяться у редакціях наукових 
видань).  
6.1. На кафедрі є аспірантура і докторантура: 4 аспіранти, пошукачі. Наукові керівники – 
професори В.Ю. Пушкін, Г.К. Швидько, Н.В. Ченцова, Василенко В.О. 
6.3. Кафедра має три фахових видання – «Гуманітарний журнал», «Історія культури 
Придніпров’я: маловідомі сторінки» та альманах «Січеславський вісник», в яких щорічно 
публікують наукові доробки близько 50-60 українських та іноземних дослідників. 
 Члени кафедри є співвидавцями фахового видання «Бористен», в якому публікуються 
викладачі, студенти та співробітники НГУ. 
6.4.У звітному періоді захищена кандидатська дисертація О.Стариком. До РВВ НГУ подана 
монографія Первого Г.Л.. 
Докторант Б.О. Галь опрацював певне коло джерел, та наукову літературу. 
7. Виховна робота. 

В процесі здійснення громадянської освіти студентської молоді та формування 
політичної, історичної та мовної культури колектив кафедри використовує науково-
обгрунтовану систему. 

Викладачі соціології докладають чимало зусиль, щоб сформувати соціальну 
активність молоді в умовах реальної дійсності. Форми цієї роботи такі: соціологічні 
дослідження з проблем студентської молоді; залучення до участі в органах самоуправління  
НГУ. 

Участь у заходах Центру української мови ім. О.Гончара дозволяє студентам та 
викладачам набути нових навичок спілкування, оволодіти мовною культурою. 
Історики кафедри окладають зусиль дня виховання свідомих патріотів та активних громадян. 

8. Міжнародні зв′язки кафедри 
Міжнародні контакти кафедри такі: 

- договірне співробітництво (Інститут вищої школи Республіки Біларусь, Інститут 
Європи міста Троллехеттена (Швеція); вищі навчальні заклади РФ; 

- стажування викладачів (Інститут історії та соціології ім М. Кюрі-Склодовської 
міста Любліна (Польща); 

- наукові конференції та семінари. 
Діяльність кафедри у 2008/2009 н. р. відображена у додатках: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12). 

Додаток 1. 
Викладацький склад кафедри 

№ 
п/п 

Прізвище, 
ініціали 

Дата 
народ-
ження 

Стаж ро-
боти на 
кафедрі 

Посада, науковий ступінь, вчене звання, 
почесне звання 

1.  Бацанова Ю.О. 08.12.84 2 асистент 
2.  Василенко В.О. 17.07.67 18 д.і.н., проф. 
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3.  Ватченко Л.Г. 01.08.51 34 к.і.н., доц. 
4.  Єгорова О.В. 20.02.71 2 к.і.н., асистент 
5.  Галь Б.О. 01.01.75 12 к.і.н., доц. 
6.  Жданова Г.Г. 30.10.51 16 ст. викл. 
7.  Жарко С.Ю. 29.03.73 8 канд.філол.наук, доцент 
8.  Зєнкін М.В. 29.03.73 12 к.і.н.,доцент 
9.  Ігнатьєва С.Є. 15.0.62 16 к.і.н., проф. 
10.  Кочергін І.О. 28.09.75 6 к.і.н., доц. 
11.  Корж З.М. 25.10.53 9 викладач 
12.  Колісник Л.О. 27.02.76 7 к.і.н., доц. 
13.  Костюк Н.Г.  21.03.61 16 ст. викл. 
14.  Колісник Д.В. 02.05.82 2,6 к.і.н., доцент 
15.  Литвиненко В.В. 07.06.38 24 канд. екон. наук, доц. 
16.  Лебідь Л.В. 27.12.66 5 к.і.н., асист. 
17.  Мамрак А.В. 06.11.38 10 канд. філол. наук, проф. 
18.  Мосьондз М.В. 18.10.78 2 асистент 
19.  Первий Г.Л. 20.03.64 21 к.і.н., доц. 
20.  Полторак І.С. 04.04.46 26 доцент 
21.  Поух А.В. 20.03.57 11 к.і.н., доцент 
22.  Пушкін В.Ю. 28.01.38 40 зав.каф., к.і.н., проф., Засл. прац. на-родної 

освіти України,засл. проф. НГУ 
23.  Федорова В.І. 01.10.37 41 к.і.н., доц. 
24.  Цюп’як І.К. 19.04.64 7 к. філолог. наук, доцент 
25.  Чекушина Ю.М. 29.04.48 38 к.і.н., проф. 
26.  Чумак О.Л. 05.07.72 8 викладач 
27.  Ченцова Н.В. 24.03.61 8 к.і.н., проф. 
28.  Швидько Г.К. 01.05.44 13 д.і.н., проф., Засл. діяч науки і техн. Укр., 

Засл. проф.  
 

Лаборантський склад кафедри та методисти       
          Додаток 2. 

№№ Прізвище, ініціали Дата народження Стаж роботи на 
кафедрі 
 

Освіта 

1. Зайка А.Б. 09.11.1981 1,6 Вища 

2. Єлінов І.М. 02.01.1939 15 Вища 
4. Шлопоченко Т.І. 01.01.1947 5 Вища 
6. Лук′яненко Е.О. 24.02.1983 4 Вища 
7. Зимницька С.П. 03.01.1987 1 Вища 
8. Алпатова Р.В. 07.03.1954 10 міс. Вища 
7. Баранник Л.О. 01.03.1949 27 Вища 
8. Холод Р.М. 07.09.1929 25 Вища 
9. Порозова В.Є 16.06.1958 1 Середня 

спеціальна 
 

Додаток 3 
 

Навчальний рік Пп\
п 

Показник 

2007/2008 2008/2009 
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11. Навчальна площа навчально-лабораторних приміщень, 
всього, кв. м. 

756,93 756,93 

22. Навчальна площа у розрахунку на одного студента денної 
форми навчання, кв. м. 

1,6 1,6 

33. Площа приміщень, які орендуються, кв. м. - - 

44. Площа приміщень, які здаються в оренду, кв. м. - - 

55. Балансова вартість встановленого обладнання в 
розрахунку на одного студента денної форми навчання, 
млн. грн. 

- - 

66. Кількість комп'ютерних класів - - 

77. Кількість ПЕОМ, всього: 5 5 

 •в т.ч. сучасних 2 2 

88. Середня кількість студентів денної форми навчання, яка 
припадає на одиницю ПЕОМ 

 
- 

 
- 

9 Загальний фонд бібліотеки кафедри - всього,  5890 5656 

 в т.ч. навчальної 3221 3116 

 •наукової 708   801 

 •методичної 961  1723 

 періодичної 16 16 

110 Спонсорська допомога, яку отримала кафедра на розвиток 
матеріально-технічної бази, млн. грн. 

- - 

 
 
 

Організація і проведення наукових досліджень 
Додаток 4. 

№ Рік 

Пп\п 

Показники 

2008 2009 

1. Обсяг фінансування, всього, грн. - - 

 в т.ч. • держбюджетних - 90000 

 • договорних - - 

 • міжнародні фонди та інші фундації - - 

 Розподіл обсягів виконання НДР, млн. грн.. - - 

 •фундаментальні - - 

 •прикладні 11000 90000 

 •розробки, дослідні зразки - - 
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2. Кількість крупних наукових і науково- технічних 
підрозділів, колективів та шкіл 

2 2 

 Чисельність виконавців НДР, чол.   

 в т.ч. штатні працівники  5 

 із них: доктори наук  - 

 •кандидати наук  2 

 професорсько-викладацький персонал  4 

 із них: доктори наук  - 

 •кандидати наук - 2 

3. Процент участі професорсько-викладацького складу в 
науковій роботі 

- 17,6 

 Кількість виконаних робіт, одиниць - - 
 

 Кількість закінчених робіт, всього - - 

 із них: за новою технологією - - 

 •в т.ч. світового рівня - - 

4. Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами, 
їх загальний обсяг, млн. грн. 

- - 

9. Кількість ліцензійних угод, сума проданих ліцензій, 
одиниць, млн. грн. 

- - 

15. Кількість друкованих робіт всього: - - 

 із них: - - 

 •монографій, одиниць, друк. арк. -  

 •публікацій, визнаних в міжнародних журналах 
•посилань, визнаних в міжнародних журналах на  роботи 
організації 

-  

66. Кількість експонатів на виставках, всього: •в т.ч. 
Республіканському центрі виставок і ярмарок 

- - 

 Кількість отриманих:  
•міжнародних премій  
•державних премій  
•патентів та охоронних документів на винаходи 

- - 

77. Кількість студентів, які беруть участь у науково-
дослідній роботі, всього, чол.  
•із них з оплатою праці 

- 1 

88. Кількість студентів, які опублікували наукові статті та 
отримали патенти на винаходи, чол. 

- 3 
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Міжнародні зв’язки 

Додаток 5 
Навчальний рік №№

пп\п 
Показник 

07/08 08/09 
11. Підготовка фахівців для зарубіжних країн за держзамовленням та на 

контрактній основі, чол. 
- - 

22. Кількість зарубіжних навчальних закладів, асоціацій, з якими 
підтримуються зв'язки 

4 4 

33. Кількість аспірантів, які навчаються у зарубіжних навчальних 
закладах 

- - 

44. Стажування викладачів у зарубіжних країнах. чол. - 2 

55. Кількість студентів, які проходили навчальні практики у зарубіжних 
організаціях по безвалютній формі обміну 

- - 

66. Кількість викладачів і співробітників, які перебували у науково-
творчих і ділових зарубіжних відрядженнях 

- 4 

77. Кількість науково-педагогічних кадрів, що мають почесні звання 
зарубіжних навчальних закладів 

- - 

88. Кількість іноземних лекторів і науковців, які приймали участь у 
навчальному процесі 

2 - 

99. Кількість спільних наукових шкіл із зарубіжними партнерами 2 2 

110. Кількість спільних наукових напрямків (тем), над якими працює 
кафедра із зарубіжними партнерами 

3 3 

111. Кількість спільних освітньо-професійних програм із зарубіжними 
партнерами за якими здійснюється підготовка спеціалістів 

2 2 

112. Кількість спільних малих підприємств із зарубіжними партнерами - - 

 
 
 

Додаток 6 
 

Звіт 
про роботу Дніпропетровського регіонального відділення науково-дослідного 

Інституту козацтва інституту історії України НАН України у 2008/2009 н.р. 
 

 У звітний період Регіональне відділення НДІК працювало у звичайному ритмі 
науково-дослідної роботи, а також культурно-освітньої і консультаційної роботи. Стосовно 
науково-дослідної діяльності слід зазначити, що в першу чергу її реалізація здійснена у 
спеціальному збірнику наукових праць з історії козацтва “Січеславський альманах”. У 
виданнях поза межами НГУ опубліковано ряд статей з історії запорозького та українського 
козацтва (Швидько Г.К., Ченцова Н.В.). Більш детально про діяльність регіонального 
відділення НДІК написано в статті проф. Г.К. Швидько у часописі “Вища школа” (2009, №2). 
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Члени Регіонального відділення НДІК (співробітники НГУ) брали участь у різних 
конференціях, присвячених козацькій проблематиці (Г.К. Швидько, Н.В. Ченцова, Б.О. Галь, 
І.О. Кочергін). 

Доцент І.О. Кочергін побував у відрядженні до м. Краснодару Російської Федерації, 
де працював над матеріалами з історії дворянських родин Катеринославщини козацького 
походження. 

Хоча ДРВ НДІК і має суто науковий напрям діяльності, але вченим, які входять до 
його складу, доводиться брати участь у різних дискусіях, телепередачах, пов’язаних з 
козацькою проблематикою, а також відгукуватися на прохання різних сучасних козацьких 
формувань нашої області виступати на їх зібраннях з лекціями чи надати їм консультаційну 
допомогу. 

 
 
 
Директор ДРВ НДІК 
професор       Г.К. Швидько 
 

Додаток 7 
ЗВІТ  

Центру культури української мови імені Олеся Гончара  
за  2008-2009 навчальний рік 

 
У Центрі культури української мови імені Олеся Гончара протягом  

2008 – 2009 навчального року систематично проводилась виховна робота зі студентами 
Національного гірничого університету щодо сприяння розвитку національної духовності та 
любові до рідного краю. 

Для заохочення студентства до вивчення культурної спадщини митців нашого краю у 
Центрі культури української мови імені Олеся Гончара постійно працює Літературна 
вітальня. Студенти мають унікальну можливість спілкуватися з творчою інтелігенцією міста, 
області, України. У Літературній вітальні об’єдналися різні за віком і фахом прихильники 
слова – поезії та художньої прози. Тут виховуються літератори-початківці, відроджуються 
сторінки літературної історії Придніпров’я. Тільки в цьому навчальному році студенти у 
стінах Центру зустрілися з лауреатами літературної премії ім. Миколи Ушакова Дмитром 
Бурагою (Київ) та Олександром Ратнером (Дніпропетровськ). У програмі заходу відбулася 
виставка художньої та наукової літератури „Видавничого Дому Бураги”. Не залишив 
байдужим студентів НГУ ювілейний вечір члена Національної спілки письменників України 
Сергія Бурлакова «Трояндові світання». Знаковою стала презентація роману нашого 
випускника - Віктора Веретенникова «Заграва». У рамках Літературної вітальні проведено 
творчий вечір молодого поета Станіслава Кузьміна.  

Співробітники Центру культури української мови імені Олеся Гончара брали участь у 
святковому засіданні, присвяченому Всеукраїнському дню бібліотеки. Навесні разом із 
бібліотекою НГУ було проведено «Гоголівські читання», присвячені 200 річниці від дня 
народження Миколи Гоголя. Студенти ставили уривки з відомих творів письменника.  
Тісно співпрацює Центр з театрами та бібліотеками міста. Пам′ятною для студентів стала 
творча зустріч з Народною артисткою України Лідією Кушковою, яка представила у Центрі 
авторську моновиставу „Кайдашиха”.  

З нагоди Дня української писемності та мови співробітники Центру культури 
української мови імені Олеся Гончара разом зі студентами-першокурсниками НГУ брали 
участь у святковому заході у Центральній міській бібліотеці. Була підготовлена виставка 
стінних газет «Мова моя калинова» та літературне привітання для гостей та учасників свята.  
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На базі Центру успішно працює молодіжний клуб. Тільки останнім часом відбулися 
засідання клубу на тему: „Наша писемність: минуле і сучасне”, „Мова моя калинова”, 
«Поетична строфа Ліни Костенко», „Невербальне спілкування: особливості та різновиди”. 

Урочистими та пізнавальними на думку студентів стали заходи, присвячені 
Міжнародному дню рідної мови. Зокрема, літературно-музична композиція «О, мово рідна! 
Золота колиско...». У рамках Міжнародного дня рідної мови у Центрі відбулася презентація 
книги «Сяєво Жар-птиці» Антологія літератури для дітей та юнацтва Придніпров'я (1883-
2008рр.) (упорядники: Ірина Прокопенко, Леся Степовичка). У презентації взяли участь 
упорядник книги Леся Степовичка, а також член Національної спілки письменників України 
Віктор Веретенніков. 

Співробітники Центру культури української мови імені Олеся Гончара презентували 
збірники афоризмів Олеся Гончара „Україна – моя пектораль”, „Бережіть собори душ своїх”, 
„Тайноцвіт” (за загальною редакцією професора В.Ю. Пушкіна) у Центральній міській 
бібліотеці. Під час презентації відбулася виставка літератури з фондів Центральної міської 
бібліотеки „Диво гончарівського слова”. Учасниками заходу стали упорядники збірників 
Світлана Ігнатьєва, Ірина Цюп’як, перекладач афоризмів на німецьку мову Ірина Кабаченко; 
Леся Степовичка – голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки 
письменників України (ДОО НСПУ); Тетяна Бондаревська – директор музею-садиби Олеся 
Гончара у селі Суха Полтавської області; Світлана Мартиненко - співробітник музею 
„Літературне Придніпров’я”; Костянтин Дуб – літературознавець; співробітники 
Центральної міської бібліотеки; студенти Національного гірничого університету; учні школи 
№ 99 м. Дніпропетровська.  

Пам′ятним для студентів НГУ став і творчий вечір Олександра Ратнера, який відбувся 
у Центральній міській бібліотеці. 

Тісно співпрацює  Центр і з Обласним радіо та телебаченням. Тільки упродовж 
першого півріччя 2008-2009 навчального року неодоразово співробітники Центру разом із 
студентами НГУ брали участь у програмах Обласного радіо та телебачення з питань 
української культури, звичаїв та традицій українського народу. 

Вже стало доброю традицією підбивати підсумки конкурсу імені Олеся Гончара на 
кращу публікацію в журналі «Бористен». У цьому році у стінах НГУ відбулося 
нагородження та зустріч з переможцями конкурсу. 
Переможцями традиційного конкурсу імені Олеся Гончара на кращу публікацію на сторінках 
журналу «Бористен» за 2008 рік визнані: у номінації «Публіцистика» Олег Чорногуз (м. 
Київ) за дописи, спрямовані на утвердження української державності та розвінчання 
російського великодержавного шовінізму в Україні; у номінації «Поезія» Сергій Бурлаков 
(м. Дніпропетровськ) за віршовану добірку, вміщену в травневому номері та поезії, 
друковані протягом року; у  номінації «Науково - популярна публікація» Віктор Сиченко (м. 
Дніпропетровськ) за статті присвячені темі геноцидного голоду в Україні 1932-1933 років та 
спрямовані на утвердження української мови в освітній сфері; у номінації «Краща галузева 
публікація» Василь Перетятько (м. Дніпропетровськ) за статті, присвячені аграрному сектору 
української економіки. Серед гостей кункурсу були голова журі конкурсу – Анатолій 
Поповський та шеф-редактор  журналу «Бористен» - Анатолій Сухоніс. 

У Центрі культури української мови імені Олеся Гончара успішно діє  проект 
"Земляки для земляків". У рамках проекту упродовж року проведена зустріч з народним 
фольклорно-етнографічним гуртом „Криниця” (музичний керівник - Анатолій Напрєєв, 
староста – Раїса Полив’яна).  

Пам’ятною стала зустріч студентів Національного гірничого університету з Ярославом 
Трінчуком, який презентував свій роман «З поверненням, Платоне», вперше надрукованим у 
журналі «Дніпро». 

До 196-річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у березні було 
проведено Всеукраїнські Шевченківські читання «Ми чуєм тебе, Кобзарю, крізь століття, 
тебе своїм сучасником зовем...»  
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 У програмі читань були: художня виставка «Шевченків світ в буянні фарб, 
сплетінні ліній»; презентації «Шевченко - художник-портретист» та «Закарбований образ 
Кобзаря»; презентація Лесею Степовичкаою книги «Шевченкіана Придніпров’я»; художнє 
читання улюблених поезій з  «Кобзаря» Тараса Шевченка студентами НГУ; традиційне 
підведення підсумків олімпіади з української мови та вручення нагород студентам. 

 Організовано та проведено Всеукраїнські Гончарівські читання з нагоди 91 річниці 
від дня народження нашого земляка, відомого українського письменника, громадського 
діяча - Олеся Терентійовича Гончара.  

У рамках Всеукраїнських Гончарівських читань пройшла презентація книги Лесі 
Гончар, онуки Олеся Гончара, «Симаргл і Великий перехід»; презентація альбому Руслана 
Найди «Графіка»; зустріч із племінницею Олеся Гончара – директором державного 
літературно-меморіального музею-садиби Олеся Гончара у с. Суха Полтавської області 
Тетяною Бондаревською; виступи Валентини Слободи – заступника начальника управління 
культури і мистецтв Дніпропетровської міської ради, Світлани Мартинової - старшого 
наукового співробітника музею «Літературне Придніпров’я», організатора виставок, 
присвячених пам’яті Олеся Гончара. Прикрашали свято виступи творчого колективу 
Дніпропетровської школи української культури і мистецтв ім. О. Гончара. Під час 
проведення святкового вшанування пам’яті Олеся Гончара кращими студентами юридичного 
факультету було покладено квіти до бюста письменника біля корпусу Дніпропетровського 
національного університету.  

У рамках промоутуру по Україні, який представляв Курков Андрій Юрійович, 
відбулася зустріч переможців літературного кункурсу «Євроформат-2008» із студентами 
НГУ. Серед переможців: Валентин Тернецький (проза українською мовою, м. Запоріжжя), 
Дар’я Іванова (проза російською мовою, м. Київ), Татіана Комарова (поезія, м. Вінниці). 

Члени Центру культури української мови імені Олеся Гончара взяли активну участь у 
організації та проведенні свята «Зелена неділя» у музеї-садибі О.Гончара у с.Суха 
Полтавської області. 

Налагоджені зв’язки з організаторами книжкового клубу «Білокнижник». 
Протягом навчального року були організовані традиційні культпоходи студентів НГУ 

до драматичного театру імені Т.Г. Шевченка та театру одного актора „Крик”. 
  
 
Директор Центру культури  
української мови 
імені Олеся Гончара, професор         С.Є.Ігнатьєва 

 
 

           Додаток 8 
Звіт 

про роботу кафедри історії і культури Придніпров’я 
Інституту гуманітарних проблем НГУ у 2008/2009 н.р. 

 
 Кафедра історії і культури Придніпров’я, яка діє на громадських засадах, у звітний 

період здійснила досить помітний обсяг роботи. Зазначимо, що керівник кафедри 17 років 
очолювала обласну організацію Всеукраїнської спілки краєзнавців. У зв’язку зі зміною статусу 
спілки та задля пожвавлення краєзнавчого руху в області у сучасних умовах на звітно-виборчій 
конференції краєзнавців за пропозицією тоді діючого голови обласної спілки новим керівником 
обласної організації Національної спілки краєзнавців України було обрано доцента НГУ І.О. 
Кочергіна. Це свідчить про певний авторитет науковців, що входять до складу кафедри історії і 
культури Придніпров’я серед краєзнавців області, а також про визнання того факту, що в 
стінах НГУ досить велика увага приділяється краєзнавчій роботі. Конкретні факти і наукові 
міркування з приводу розгортання краєзнавчого руху в НГА викладені у розлогій статті, 
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опублікованій у часописі “Вища школа” (2009, № 2). 
Найзначнішими подіями звітного періоду в діяльності кафедри історії і культури Придніпров’я є 
проведення VІІІ регіональної краєзнавчої конференції “Розвиток науки, освіти і культури на 
Придніпров’ї у ХVІІІ – ХХ ст.” (20 березня 2009р.), підготовлений до друку Науковий щорічник 
“Історія і культура Подніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки”, а також підготовлена і здана 
до друку (за активної участі членів кафедри Г.К. Швидько, І.О. Кочергіна та І.М. Єлінова) 
колективна монографія “Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-
2009рр.)” 

Члени кафедри брали участь у наукових конференціях з краєзнавства, проведених в інших 
вузах, а також публікували статті краєзнавчого характеру у різних газетах та часописах 
(особливо активно - Г.К. Швидько та І.О. Кочергін), брали участь у роботі краєзнавчого клубу 
“Ріднокрай” при обласній науковій бібліотеці,  виступали на презентаціях книг з історії нашого 
краю. 
 
 
 

Професор       Г.К. Швидько 
          
 
 

Додаток 9 
 

Звіт 
про роботу історико-краєзнавчого клубу “Грані” у 2008/2009 н.р. 
 

Протягом навчального року історико-краєзнавчий клуб “Грані” провів ряд засідань, 
присвячених головним чином історії Національного гірничого університету. Особливістю 
роботи клубу у звітному навчальному році є те, що його засідання були 2-х типів:  

а) організовані з попередньо затвердженим сценарієм, з участю студентів, викладачів і 
гостей, а також з широким висвітленням їх проведення у пресі;  

б) проведені виключно за участі студентів, які слухають курс історії України, і такі 
засідання ніби доповнювали основний програмний матеріал відомостями з історії 
гірничого університету відповідного періоду та проблематики. 

З першої групи назвемо три засідання: 
1. 23 грудня 2008 р. – “Акули пера”, присвячене 80-річчю газети “Вісник НГУ””; 
2. 24 квітн 2009 р. – “70 років служіння гуманітарній науці і освіті”, присвячене 

ювілею кафедри історії та політичної теорії; 
3. 14 травня 2009 р. – присвячене передачі СБУ літератури з історії України різних 

періодів. 
Засідань клубу, що відносяться до 2-го типу, було проведено 5. Всі вони були організовані 
доцентом І.О. Кочергіним та зав. музею історії НГУ І.М. Єліновим. 

  Загалом вважаємо, що у навчальному році свою програму і завдання клуб “Грані”  
виконав, хоча теми засідань не завжди співпадали з запланованими. 

 
 

Керівники клубу “Грані” 
професор        Г.К. Швидько 

 
 

Доцент        І.О. Кочергін 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

19 

19 

   Додаток 10 
 

Звіт 
про роботу студентського соціологічного клубу “Соляріс” 

за 2008-2009 навчальний рік 
 

У 2008-2009 навчальному році було проведено 6 засідань студентського клубу 
“Солярис”: 
1.Саморозвиток особистості як основа соціалізації. (3 листопада 2008 р.); 
2. Як підвищити правову самосвідомість студентів (брали участь студенти механічного та 
юридичного факультетів (10 листопада 2008 р.); 
3. Духовний світ особистості  (погляди на сучасну культуру, традиції) (19 січня 2009р.); 
4. Конфлікт як соціальний процес (про сучасні конфлікти в Україні (23 лютого 2009 р.); 
5. Психологія сімейних відносин (з запрошенням директора інституту прикладних 
духовних технологій М. Тарганової) (: квітня 2009р.). 
6. Як зробити кар’єрний рост (з запрошення представників фірми “Євродом” Шункіна 
М.М. 
 
Керівник соціологічного клубу 
“Соляріс”, доцент       І.С. Полторак 
   

 Додаток 11 
Звіт 

про роботу студентського військово-історичного клубу 
ім капітана А.І. Грязнова у 2008-2009 навчальному році 

 
 

Клуб було засновано у грудні 2002 року при кафедрі історії та політичної теорії 
НГУ.  
З вересня 2003 р. клуб носить ім’я випускника ДГІ 1941 р., воїна-альпініста Андрія 
Іннокентійовича Грязнова. До ради клубу входять студенти, викладачі та представники 
ветеранських організацій університету та міста. 
У минулому навчальному році було проведено шість засідань. А саме: 
7.10.08. – «Рядки обпалені війною» присвячені презентації збірника віршів про війну в 
Афганістані «Зірки над переправами», засідання відбулося у студенській читальній залі 
бібілотеки НГУ. 
29.10.08. – «Традиції батьків продовжимо та примножимо» – присвячене 65-річчю визволення 
м. Дніпропетровська від гітлерівських загарбників та 90-річчю ВЛКСМ. Засідання відбулося у 
музеї історії молоді Придніпров’я. 
9.12.08. – «Герої та подвиги» – присвячене мужності радянських воїнів при звільненні 
України від гітлерівських загабників. Засідання відбулося у музеї історії НГУ. 
12.02.09. – засідання клубу присвячене 20-й річниці виводу рядянських військ з Афганістану 
(Музей НГУ). 
11.03.09. – засідання присвячене 95-річчю Героя України, колишнього студента ДГІ Є.С. 
Березняка (музей НГУ). 
27.04.09. – засідання присвячене 64-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 
Презентація книги Л.П. Ларкіної «Війна. Трагедія та безсмертя». (музей НГУ). 
В засіданнях клубу крім студентів, приймали участь ветерани війни, письменники, науковці, 
учасники хужожньої самодіяльності НГУ. 
 
 

Голова ради клубу, доцент      А.В. Поух 
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            Додаток 12 
 

Звіт 
про роботу студентського клубу «Джерело» за 2008/2009 навчальний рік 

 
 Протягом року було проведено 5 засідань клубу: 

1. Наша писемність: минуле і сучасне – листопад 2008 р. 
2. Невербальне спілкування: особливості та різновиди – грудень 2009 р. 
3. О мово рідна! Золота колиско! – лютий 2009 р. 
4. Поетична строфа Ліни Костенко – березень 2009 р. 
5. Гоголівські роковини (до 200-річчя з дня народження) – червень 2009 р. 
 

 
 

 Керівник клубу «Джерело» 
 ст. викладач         Г.Г. Жданова 

 
 
 
Зав. каф. історії 
та політичної теорії, проф.        В.Ю.Пушкін 
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