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Загальна характеристика кафедри. 
Колектив кафедри: 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 Української 
академії історичних наук, заслуженим професором НГУ; проф. Ігнатьєва С.Є., проф. 
Чекушина Ю.М., доц. Литвиненко В.В. нагороджені знаком П. Могили. 
 Доц. Колісник Л.О. є степендіатом Кабінету Міністрів України.  

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

Організаційно-виховна робота 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 (директор – проф. 
Пушкін В. Ю.). Протятом навчального року створено лабораторію конкретних 
соціологічних досліджень (доц. Колісник Л. О., ас. Мосьондз М. В.). У цьому навчальному 
році створено Українсько-Шведський центр науково-освітніх та культурних зв’язків 
(керівник – доц. Первий Г. Л.). Працює лабораторія інформаційних методів навчання, 
співробітники якої досліджують та впроваджують комп’ютерні технології у навчальний 
процес, створюють відповідні сайти, підтримують електронний зв’язок в системі 
локальної мережі НГУ та Інтернету (керівник – доцент Первий Г.Л.). 

На кафедрі реалізується соціальний проект, який формує відповідну шкалу 
цінностей у молоді, діють клуби за інтересами: історичний “Грані”, мовознавчий 
“Джерело”, кіноклуб та військово-патріотичний клуб ім. капітана А.Грязнова, 
соціологічний клуб «Солярис». 

Доц. Колісник Д. В. та ст. лаб. Шевченко М. В. брали участь у реалізації державної 
молодіжної політики на загальноуніверситетському рівні, координували студентське 
самоврядування та інші питання. 

Дніпропетровське регіональне відділення науково-дослідного інституту козацтва 
Інституту історії України НАНУ, яке очолює проф. Г.К. Швидько, здійснював 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. Доц. Кочергін І.О. очолив  
Національну спілку краєзнавців України. 

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

І. Навчальна робота 
Навчальна робота кафедри базується 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 40/68 Всі спеціальності 1 курсу 

2. Політологія 68/40 Всі спеціальності  III, IV курсів, 
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 окремі спеціальності 1 курсу. 

3. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

40/68 Всі спеціальності І, ІІ курс, деякі 
спец. ІІІ курсу. 

4. Лексикологія сучасної української 
мови 

34/74 ТП, ІІ курс 

5. Соціологія 20/34 Всі спеціальності II, Ш курсів 
6. Соціологія права 40/68 ЮФ, V курс 
7. Економічна історія 32/40 Ін-т економіки, І курс 

8. Історія держави і права України 120/96 ЮФ, І та II курси  
9. Русский язык для иностранных 

студентов 
324/504 Іноземні студенти І – V курси  

10. Історія юридичної освіти 16/56 ЮФ, ІІ курс 
11.  Політична психологія (за вибором 

студента) 
16/56 Ін-т економіки, ІІІ-ІV курс 

 
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 2008-2009 Оцінки 2009-2010 Дисципліни, чверті 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Історія України/2 чверть 4% 27% 51% 18% 4% 26% 40% 20% 

Політологія/3  чверть 10% 35% 45% 10% 10% 40% 30% 20% 

Економічна історія/ 4 чв. 12% 10% 43% 35% 10% 10% 60% 20% 

Історія держави і права 
України/1 чверть 

5% 15% 60% 20% 10% 10% 50% 20% 

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

    12% 25% 23% 40% 

 

Висновки: 
На кафедрі здійснюється постійний моніторинг семестрового і поточного контролю 

успішності. 
Система існуючого поточного контролю має такі 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 
2008-2009 

Абсолютна успішність 
2009-2010 

Дисципліни 

іспити заліки іспити заліки 

Історія України 90-97%  95% - 

Політологія 85-90%  90% - 

Соціологія  90%  90% 
Соціологія права  90%  90% 
Українська мова за професійним 
спрямуванням 

 88% 80%  

Економічна історія 80%  80%  
Історія держави і права України 82%  84%  
Русский язык для иностранных студентов 70%  75%  

 
З таблиці видно, що абсолютна успішність залишається досить високою. Через 

зниження загального рівня знань студентів, знизився рівень  успішності з  філології. 
 

2. Аналіз змісту основних 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 (за професійним 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 
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Навчальні програми викладачів соціології були спрямовані на формування 
свідомого відношення до громадського життя. Система суспільствознавства подається 
через розгляд таких проблем: 

- суспільство як соціальна система; 
- 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. 
Русский язык для иностранных студентов 

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 сучасної української мови 
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- 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 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. 
  
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 
Історія 
України 

Підготовка рефератів; 
підготовка до тестування, 
колоквіумів, контрольних робіт; 
Модульний контроль 

Тестування, опитування, обговорення 
рефератів, логічні вправи та проблемні 
завдання, пояснювальна записка як 
результат роботи з історичними джерелами, 
мнемотурніри, конференції. 

Політологія Підготовка рефератів; 
підготовка до тестування, 
колоквіумів, контрольних робіт, 
іспиту, а також аналітичного 
індивідуального завдання 
“Політичні системи кран світу”. 

Тестування, захист індивідуального 
завдання, контрольна робота. 

Соціологія, 
соціологія 

Підготовка рефератів; 
підготовка до тестування, 

Тестування, опитування, обговорення 
рефератів, та, пояснювальної записки до 

Предметні комісії 

Завідувач кафедри 

історія політологія філологія 

 

 

соціологія 
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права колоквіумів, контрольних робіт, 
а також конкретні соціологічні 
дослідження. 

конкретного соціологічного  дослідження; 
есе, творчі малюнки тощо. 

Українська 
мова (за про-
фесійним 
спрямуван-
ням) 

Формування кейсу ділових 
паперів та словників 
професійної лексики, 
підготовка творчих 
індивідуальних завдань. 

Захист індивідуальних 
завдань,термінологічні диктанти, наукові 
доповіді, презентації творчих завдань. 

Історія дер-
жави і права 
України 

Підготовка рефератів, 
опрацювання історикоправових 
дже-рел. 

Обговорення рефератів, тестування, 
контрольні роботи 

Економічна 
історія 

Підготовка доповідей та 
рефератів, а також 
термінологічного практикуму. 

Обговорення рефератів, самостійні та 
контрольні роботи. 

Русский язык 
для 
иностранных 
студентов 
 

Укладання словників, 
підготовка до диктантів, 
ділових ігор. 

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

 
3.3. Методичне забезпечення навчального процесу має такі форми: 
а) підготовка до друку підручників та  навчальних посібників; 
б) упорядкування варіантів завдань для модульного контролю з усіх дисциплін; 
в) підготовка роздаткового матеріалу 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, навчальні посібники та методичні рекомендації: 

1. Вступ до теорії перекладу: Електронний підручник /Мамрак А. В.– К.: Центр 
учбової літератури, 2009  
2. Методичні вказівки з соціології для студентів усіх форм навчання / 
Колісник Л.О., Мосьондз М. В.– Д.:НГУ, 2010. 
3. Методичні матеріали для позааудиторної роботи зі студентами, присвяченої 65-
річниці закінчення Великої вітчизняної війни/ Федорова В. І., Первий Г. Л. –Д.: 
НГУ, 2010. 
4. Навчально-методичний комплекс з історії України (соціально-політичний 
аспект) для студентів ІЗДО/ Лебідь Л. В., Ватченко Л. Г.– Д.:НГУ, 2010. 
5. Посібник для самостійної роботи з соціології/ Полторак В. А., Полторак І. С., 
Прошин Д. В.- Д.:НГУ, 2010. 
6. Соціологія політики. Енциклопедичний словник /Під ред. Полторак І. С. – К.: 
Вид-во Європ.Ун-ту, 2009. 

На кінець навчального року до друку підготовлено 4 навчальних посібники. Серед них: 
«Практикум з української мови», «Політологія». 
24 - 25 березня 2010 р. викладачі кафедри взяли участь у підготовці та проведенні у 
Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: «Гуманітарний вимір сучасної 
освіти: методологія та педагогічні технології». Професори Пушкін В.Ю. та 
Чекушина Ю.М. увійшли до складу організаційного та наукового комітетів конференції. 
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4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
4.1. На кафедрі працювали 24 викладача-штатника та 9 викладачів-сумісників; професорів 
– 7 (з них докторів наук -2), доцентів - 20 (з них кандидатів наук -19), 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, соціологію права викладали: 
- доценти - 3 (Полторак І.С., Колісник Л.О., Гілюн О. В.) 
- асистенти – 2 (Бацанова Ю.О., Мосьондз М.В.) 
Українську мову (за професійним спрямуванням), лексикологію 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 – 1 (Мамрак А.В.); 
- 4 викл. (Шлопоченко Т. І., Місяць І. Г., Гринько Н. В., Кравченко З. П.)  
 
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 ремонтувалися і потребують переустаткування і технічного оснащення, а також - 2 
семінарські аудиторії (1/61; 1/70), які також потребують кардинального переоснащення та 
переобладнання. 

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

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 науково-освітніх та культурних зв’язків (1/68); 
• Інститут гуманітарних проблем (1/68). 
• Навчально-методичний кабінет (ауд. 1/62). 

            ●    Кабінет зав.каф. знаходиться в ауд. 1/67. 
            ●    Викладацька (ауд.1/63). 

●    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 – 2, принтер  –3,  кондиціонери – 2 ( не функціонують), копіювальний 
апарат –1. 
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»). 

 2009/20010 н.р. викладачі, аспіранти, докторант, співробітники кафедри 
надрукували 3 монографії (1-колективна, 2 – доц. Кочергіна І. О.); 40 наукових статей, 11 
тез наукових доповідей і повідомлень; взяли участь у 7 Республіканських наукових 
конференціях,  2 з яких провели самі – 19 березня  9 – ту Регіональну краєзнавчу 
конференцію, 24-25 квітня –  Всеукраїнську філологічну конференцію ( детальніше про 
науково-дослідну роботу див. у звітах викладачів, які додаються.  
6.1. На кафедрі є аспірантура і докторантура: 5 аспірантів, 1 пошукач, 1 докторант. 
Наукові керівники – професори В.Ю. Пушкін, Г.К. Швидько, Н.В. Ченцова, 
В.О. Василенко, Г. Л. Перший.  
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 захистив кандидатську дисертацію Чорнобай П. О.  
 
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 докладають зусиль дня виховання свідомих патріотів та активних 
громадян (детальніше див. у звітах центрів та клубів). 

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

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

- аспірантура викладачів в університеті  ім. М. Кюрі-Склодовської міста 
Любліна (Польща); Європейського гуманітарного університету; 

- наукові конференції та семінари. 
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Діяльність кафедри у 2009/2010 н. р. відображена у додатках: 
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 3 асистент 
2.  Василенко В.О. 17.07.67 19 д.і.н., проф. 
3.  Ватченко Л.Г. 01.08.51 35 к.і.н., доц. 
4.  Єгорова О.В. 20.02.71 5 к.і.н., асистент 
5.  Галь Б.О. 01.01.75 13 к.і.н., доц. 
6.  Жданова Г.Г. 30.10.51 17 ст. викл. 
7.  Жарко С.Ю. 29.03.73 9 канд.філол.наук, доцент 
8.  Зєнкін М.В. 29.03.73 13 к.і.н.,доцент 
9.  Корж З.М. 25.10.53 10 викладач 
10.  Колісник Л.О. 27.02.76 8 к. соц. н., доц. 
11.  Костюк Н.Г.  21.03.61 17 ст. викл. 
12.  Колісник Д.В. 02.05.82 3,5 к.і.н., доцент 
13.  Литвиненко В.В. 07.06.38 25 канд. екон. наук, доц. 
14.  Мамрак А.В. 06.11.38 11 канд. філол. наук, проф. 
15.  Мосьондз М.В. 18.10.78 3 асистент 
16.  Первий Г.Л. 20.03.64 22 к.і.н., доц. 
17.  Поух А.В. 20.03.57 11 к.і.н., доцент 
18.  Пушкін В.Ю. 28.01.38 41 зав.каф., к.і.н., проф., Засл. прац. народної 

освіти України,засл. проф. НГУ 
19.  Федорова В.І. 01.10.37 42 к.і.н., доц. 
20.  Цюп’як І.К. 19.04.64 8 к. філолог. наук, доцент 
21.  Чекушина Ю.М. 29.04.48 39 к.і.н., проф. 
22.  Чумак О.Л. 05.07.72 9 викладач 
23.  Ченцова Н.В. 24.03.61 9 к.і.н., проф. 
24.  Швидько Г.К. 01.05.44 13 д.і.н., проф., Засл. діяч науки і техн. 

Укр., Засл. проф.  
 

Викладацький склад кафедри (сумісники) 
Додаток 2 

 
№ п/п Прізвище, ініціали Дата народ-

ження 
Стаж ро-боти на 
кафедрі 

Посада, 
науковий 
ступінь, вчене 
звання, 
почесне звання 

1. Гілюн  О. В. 1951 3 к.ф.н., доц. 
2. Гринько Н. І. 06.06.1952 15 викл. 
3.  Ігнатьєва С.Є. 15.03.1962 17 к.і.н., проф. 
4. Кочергін І.О. 28.09.1975 7 к.і.н., доц. 
5. Кравченко  02.02.1939  викл. 
6. Лебідь Л.В. 27.12.1966 6 к.і.н., асист. 
7. Місяць І.Г. 11.07.1948  викл. 
8. Чорнобай П. О.  17.06.1983 2 асс. 
8. Шлопоченко Т .І. 01.01.1947 5 викл. 

Лаборантський склад кафедри та методисти 
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         Додаток 3 
№№ Прізвище, ініціали Дата народження Стаж роботи на 

кафедрі 
 

Освіта 

1. Зайка А.Б. 09.11.1981 1,6 Вища 

2. Нікітенко І. С. 28.05.1982 6 міс. Вища 
4. Шлопоченко Т.І. 01.01.1947 5 Вища 
6. Шевченко М. В. 04.09.1982 3 Вища 
7. Зимницька С.П. 19.10.1985 1,5 Вища 
8. Івченко Р. В. 21.07.195 6 міс. Вища 
7. Баранник Л.О. 01.03.1949 28 Вища 
8. Холод Р.М. 07.09.1929 26 Вища 
9. Порозова В.Є 16.06.1958 2 Середня 

спеціальна 
 

Додаток 4 
 

Навчальний рік Пп\
п 

Показник 

2008/2009 2009/201
0 

1. Навчальна площа навчально-лабораторних приміщень, 
всього, кв. м. 

756,93 756,93 

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

1,6 1,6 

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

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

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

- - 

6. Кількість комп'ютерних класів - - 

7. Кількість ПЕОМ, всього: 5 5 

 •в т.ч. сучасних 2 2 

8. 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 

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

- - 
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Організація і проведення наукових досліджень 
Додаток 5 

№ Рік 

Пп\п 

Показники 

2009 2010 

1. Обсяг фінансування, всього, грн. - - 

 в т.ч. • держбюджетних 90000 84000 (на 
три роки) 

 • договірних - - 

 • міжнародні фонди та інші фундації - - 

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

 •фундаментальні - - 

 •прикладні 90000  

 •розробки, дослідні зразки - - 

2. Кількість крупних наукових і науково- технічних 
підрозділів, колективів та шкіл 

2  

 Чисельність виконавців НДР, чол.   

 в т.ч. штатні працівники 5 4 

 із них: доктори наук  - 

 •кандидати наук 2 2 

 професорсько-викладацький персонал 4 2 

 із них: доктори наук  - 

 •кандидати наук 2 2 

3. Процент участі професорсько-викладацького складу в 
науковій роботі 

17,6 25 

 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. 

- - 

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

- - 

5. Кількість друкованих робіт всього: - - 
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 із них: - - 

 •монографій, одиниць, друк. арк. -  

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

-  

6. 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 

- - 

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

1 - 

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

3 - 

 
 

Міжнародні зв’язки 
Додаток 6 
Навчальний 
рік 

№№
пп\п 

Показник 

08/09 09/10 
1. Підготовка фахівців для зарубіжних країн за держзамовленням та на 

контрактній основі, чол. 
- - 

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

4  

3. Кількість аспірантів, які навчаються у зарубіжних навчальних 
закладах 

 1 

4. Стажування викладачів у зарубіжних країнах. чол. 2 1 

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

- - 

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

4 3 

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

- - 

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

 - 

9. Кількість спільних наукових шкіл із зарубіжними партнерами 2 4 

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

3 4 
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11. Кількість спільних освітньо-професійних програм із зарубіжними 
партнерами за якими здійснюється підготовка спеціалістів 

2 1 

12. Кількість спільних малих підприємств із зарубіжними партнерами - - 

 
 

 
 

 
Додаток 7 

 
ПЛАН РОБОТИ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМ. ОЛЕСЯ 
ГОНЧАРА ЗА 2010 РІК 

  

СІЧЕНЬ 2010 р. 

ДАТА ЗАХІД 

05.01.2010 "Різдвяні вечорниці". Зі студентами інсценізовано обряд вечорниць, 
проведено ігри того часу, а також колядування та посівання по НГУ. 

21.01.2010 Група судентів (30 чол.) під керівництвом викладача української мови 
відвідала театр одного актора "Крик" (перегляд вистави "Гріх"). 

ЛЮТИЙ 2010 р. 

ДАТА ЗАХІД 

13.02.2010 Викладачі української мови за професійним спрямуванням  брали участь 
в журі конкурсу читців на краще читання творів у Ліцеї НГУ.  

19.02.2010 

Директор Інституту гуманітарних проблем професор Пушкін В.Ю. 
організував круглий стіл із запрошенням співробітника Інституту 
політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 
України професора Ю.І. Шаповала та режисера фільму про М. 
Хвильового, І.О. Шатохіної. Під час зустрічі, яку вела доцент 
Цюп′як І.К., присутні переглянули уривки з кінофільму, заслухали 
коментарі істориків, літературознавців та студентів. 

22.02.2010 
Центр культури української мови  ім. О. Гончара спільно з журналом 
"Бористен" провели нагородження переможців за найкращу публікацію у 
журналі за 2009 рік. 

23.02.2010 

Викладачі української мови за професійним спрямуванням разом із 
студентами 1-го курсу організували та провели шоу-гру "Я люблю 
Україну", присвячену "Дню рідної мови" (студенти 30 чол.  склали 2 
команди – "жовтих" та "синіх" і відповідали на запитання ведучих з 
історії та сьогодення української мови). 

23.02.2010 
Професор Ігнатьєва С.Є. взяла участь у телевізійній передачі "Імпреза" з 
нагоди підсумків конкурсу на кращу публікацію в науково-
публіцистичному часописі "Бористен". (Ведучий редактор Ф. Сухоніс). 
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25.02.2010 Доцент Жарко С.Ю. разом із студентами 1-го курсу переглянула 
моноспектакль у театрі ім. Т.Г. Шевченка. 

  Відвідування судентами вистав у театрі одного актора "Крик" під 
керівництвом викладачів української мови: "Гріх", "Mollis", "Табу". 

БЕРЕЗЕНЬ 2010 р. 

ДАТА ЗАХІД 

10.03.2010 
Центр культури української мови ім. О. Гончара спільно з Центральною 
міською бібліотекою провели свято до дня народження Т.Г. Шевченка 
("Жінки у житті і творчості великого Кобзаря"). 

15.03.2010 

Викладачі кафедри із студентами 1-го курсу були учасниками творчого 
вечора, присвяченого поетесі Л. Костенко. Вечір відбувся у театрі ім. 
Т.Г. Шевченка. Разом з акторами студенти НГУ підготували виступи, 
читали вірші, висловлювали власні думки про поезію Л. Костенко. 

16.03.2010 Засідання мовознавчого клубу "Джерело". Перегляд та обговорення 
фільму про життя і творчість О. Теліги зі студентами 1-го курсу. 

19.03.2010 

Центр культури української мови ім. О. Гончара спільно з мистецької 
аґенцією «Арт-Вертеп» провели творчу зустріч з українським 
письменником О. Ульяненком на тему: "Літературу неможливо 
заборонити". 

КВІТЕНЬ 2010 р. 

ДАТА ЗАХІД 

01.04.2010-
02.04.2010 

Всеукраїнська наукова конференція на тему: "Жанрово-стильова палітра 
слова О. Гончара". У пленарному та секційних засіданнях прийняли 
участь 50 професорів, доцентів, викладачів та студентів вузів України. 
Відкрив конференцію Герой України, академік НАН України, відомий 
поет Б. Олійник. 

02.04.2010 

Творча зустріч у рамках Всеукраїнських гончарівських читань з Героєм 
України, академіком НАН України, головою Українського фонду 
культури, видатним поетом, громадським та державним діячем 
Б. Олійником на тему: "У дзеркалі слова". 

06.04.2010 

На телебаченні проведено "Живий ефір". Теми розмови: робота Центру 
культури української мови ім. О. Гончара, Всеукраїнська наукова 
конференція "Жанрово-стильова палітра слова Олеся Гончара”. 
Приймали участь професор кафедри історії та політичної теорії 
Ігнатьєва С.Є. та доцент Цюп’як І.К.  

07.04.2010 

Зустріч з сестрою О. Гончара, О. Совою у м. Дніпропетровську. Члени 
прес-центру та голова Спілки письменників Дніпропетровщини 
Л. Степовичка, а також Пушкін В.Ю., Цуп’як І.К., Жданова Г.Г. та 
Івченко Р.В. прослухали та записали спогади О. Сови про її брата. 

08.04.2010 

Засідання мовознавчого клубу "Джерело" на тему: "Писанкарство в 
Україні". Керівник клубу, старший викладач кафедри історії та 
політичної теорії, Жданова Г.Г., провела студентську прес-конференцію. 
Доцент кафедри загального та російського мовознавства ДНУ, 
Датченко Ю.В., провела "майстер-клас" з  техніки розпису писанок.  
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13.04.2010 
Доцент кафедри історії та політичної теорії Цюп’як І.К. та студентка 
гірничого факультету Скороход Н. взяли участь у телевізійній передачі 
"Розмова про творчу зустріч з Б. Олійником". 

19.04.2010 

Дніпропетровський міський телевізійний театр. Перегляд зі студентами 
фільму "Велетень степів", присвяченого 90-річчю з дня народження 
Олеся Гончара . Зустріч з директором телевізійного театру, режисером 
фільму, акторкою Волошиною О.Д. та звукорежисером фільму 
Погорілим Р.П. 

 Підготовка фотоальбому (Всеукраїнська наукова конференція "Жанрово-
стильова палітра слова О. Гончара") для Бориса Олійника. 

 Відвідування судентами вистав у театрі одного актора "Крик" під 
керівництвом викладачів української мови: "Мутація", "Гріх", "Табу". 

21.04.2010 

По запрошенню Мистецької Аґенції «Арт-Вертеп» викладачі разом із 
студентами відвідали концерт Юрій Андрухович&Karbido (Polska) у 
Палаці дітей та юнацтва. Відбулась презентація нового альбому 
"Цинамон". Спеціальний гість - перкусіоніст Петер Конрадин Цумтор 
(Швейцарія), VJ-група "КУБ" (Україна). Проект "Цинамон" поєднав в 
собі поезію, музику та відео. Тексти Юрія Андруховича зі збірки 
"Екзотичні птахи та рослини" у виконанні автора завдяки музикантам з 
польського гурту "Karbido" отримали несподівану музичну форму. Вона 
є поєднанням досконалої стриманності традиційного радіо-спектаклю з 
енергетикою пост-року.    

ТРАВЕНЬ 2010 р. 

ДАТА ЗАХІД 

12.05.2010 

Центр культури української мови ім. О. Гончара спільно з Центральною 
міською бібліотекою провели літературно-музичний вечір на тему "У 
війни не жіноче обличчя". Студенти НГУ підготували виступи (поезія, 
пісні). Участь у заході приймали доцент Цюп'як І.К. та ст. викл. 
Жданова Г.Г. 

17.05.2010 

Мистецька Аґенція «Арт-Вертеп» та Центр культури української мови 
ім. Олеся Гончара  провели зустріч з письменниками-лауреатами та 
дипломантами конкурсу «Коронація слова»: Олександром Гаврошем та 
Маріанною Малиною Авторів супроводжувала Тетяна Логуш, 
засновниця та натхненниця конкурсу "Коронація слова" та 
А. Концедайло, головний режисер Дніпропетровського театру ім. 
Т.Г. Шевченка. Участь у заході приймали викладачі кафедри історії та 
політичної теорії (Костюк Н.Г., Ігнатьєва С.Є., Цюп'як І.К., Жарко С.Ю., 
Жданова Г.Г., Чумак О.Л.) та студенти НГУ. 

18.05.2010 

Центр культури української мови ім. Олеся Гончара взяв участь у 
творчому вечорі М.В. Мельника, народного артиста України, лауреата 
Національної премії імені Тараса Шевченка на честь Дня народження, 
який відбувся в театрі одного актора "КРИК". 
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19.05.2010 

Центр культури української мови ім. Олеся Гончара провели 
літературно-музичний вечір пам'яті Василя Симоненка на тему 
"УКРАЇНО, ти − моя молитва". Методистом Центру було підготовлено 
презентацію "Життя і творчість В. Симоненка. Спогади сучасників".  А 
також аудіо-записи "Живий голос Василя Симоненка": інтерв'ю з поетом, 
поезії митця у власному виконанні. Студенти прослухали пісні на вірші 
поета, а також читали поезію та цитували спогади відомих людей про 
Василя Симоненка. Участь у заході приймали викладачі кафедри історії 
та політичної теорії (Костюк Н.Г., Ігнатьєва С.Є., Цюп'як І.К., 
Жарко С.Ю., Жданова Г.Г., Чумак О.Л.) а також завідувач кафедри, 
професор Пушкін В.Ю. 

21.05.2010 

По запрошенню Мистецької Аґенції «Арт-Вертеп» викладачі разом із 
студентами відвідали концерт групи "Плач Єремії" у Палаці дітей та 
юнацтва. Пісні "Плачу Єремії" − це унікальне явище української рок-
музики, яке важко передати словами. Це переважно серйозні, 
філософські вірші (здебільшого автором віршів є батько Тараса − 
Григорій Чубай), що виконуються під акомпанемент рок-гурту. Музика в 
піснях часом звучить жорстко, згодом переходить в спокійні балади, а 
через деякий час знову вибухає, переповнена емоціями. Все це і надає 
пісням особливого «львівського» колориту. Для концерту гурт 
підготував сюрприз − світові прем`єри нових пісень. 

23.05.2010 

Центр культури української мови ім. Олеся Гончара взяв участь у 
щорічному святі "Зелене свято Гончарового дитинства" у селі Сухе 
Кобиляцького району. Участь приймали завідувач кафедри, професор 
Пушкін В.Ю., викладачі кафедри історії та політичної теорії та студенти. 

25.05.2010 

Засідання клубу "Джерело" на тему: "У світі імен та прізвищ". Гість 
зустрічі дослідник прізвищ, професор Дніпропетровського юридичного 
університету МВС, А.М. Поповський. Студенти виступили з цікавими 
доповідями. А.М. Поповським дослідив походження прізвищ усіх 
присутніх. Участь у заході приймали викладачі кафедри історії та 
політичної теорії (Жданова Г.Г., Цюп'як І.К., Жарко С.Ю.). 

ЧЕРВЕНЬ 2010 р. 

ДАТА ЗАХІД 

10.06.2010 

Центр культури української мови ім. О. Гончара провів захід "НГУ МАЄ 
ТАЛАНТИ". Студентами НГУ самостійно були підготовлені творчі 
виступи: виконання пісень, творів на музичних інструментах, декламація 
поезії, презентація фотографій. Кожен бажаючий розкрив аудиторії 
частинку свого власного, неповторного таланту. Професійні ведучі 
заходу, студентки Активу Центру, М. Бережна та Л. Мушкудіані 
зачарували всіх своїм почуттям гумору і впевненістю. Жюрі зі складу 
студентів Активу Центру (О. Пирогова, П. Павленко, Д. Солодовник) 
справедливо оцінювало виступи конкурсантів. Усі учасники свята були 
нагороджені оплесками і призами. Участь у заході приймала доцент 
кафедри історії та політичної теорії  Цюп'як І.К. 

 
 
 
Директор Центру культури  
української мови 
імені Олеся Гончара, професор         І . К. Цуп’як 
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           Додаток 8 
 

Звіт 
про роботу історико-краєзнавчого клубу “Грані” у 2009/2010 н.р. 

№ Засідання Дати 
1 Презентація книги Слабошпицького. Спільно з 

клубом «Джерело». 
7.10.2009, ауд.1/57 

2 Губернатор А. Я. Фабр. Доповідав Кавун М. Є. 
спільно з Лазебник В. І. 

15.10.2009, ДОУНБ 

3 Покликання бути людиною (історик  
Ю. З. Данілюк) спльно з НСКУ 

22.10.2009, ауд 1/121 

4 Вимір долі (спогади ветерана). Виступ ветерана 
Шарова Л. Н., присвячене Дню перемоги. 

26.04.2010, ауд. 1/57 

 
 

Керівники клубу “Грані” 
професор        Г.К. Швидько 

 
 

Доцент        І.О. Кочергін 
 
 

   Додаток 9 
 

Звіт 
про роботу студентського військово-історичного клубу 
ім. капітана А.І. Грязнова у 2009-2010 навчальному році 

 
 

Клуб було засновано у грудні 2002 року при кафедрі історії та політичної 
теорії НГУ. Основна мета: виховання студентської молоді на прикладах героїчного 
минулого українського народу. До складу ради клубу входять студенти, викладачі, 
представники ради ветеранів НГУ та Дніпропетровської області.  
З вересня 2003 р. клуб носить ім’я випускника ДГІ 1941 р., воїна-альпініста Андрія 
Іннокентійовича Грязнова.  
 У клубі сформован кістяк шанувальників військової історії, а на засідання 
запрошуються всі бажаючі. Засідання, зазвичай проходять раз на місяць в приміщенні 
музея історії НГУ. 
У 2009-2010 навчальному  році було проведено 7(сім) засідань клубу: 
вересень – до 70-річчя початку ІІ Світової війни; 
жовтень – до 65-річчя визволення України і 66-річчя визволення м. Дніпропетровська від 
гітлерівських загарбників; 
грудень – до 30-річчя введення радянських військ до Афганістану. 
Робота клубу з початку 2010 року проходила під лозунгом підготовки до 65-річниці  
Перемоги у Великій вітчизняній війні; 
лютий – до 65-річчя Висло-Одерської військової операції; 
березень – до 65-річччя Балатонської військової операції; 
квітень – до 65 – річчя Берлінської наступальної операції; 
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травень –  презентація останньої книжки письменника ветерана   ВВв М. С. Селезньова 
«Мы не предали Вас живыми, не предайте же мертвыми нас».  
На засідання клубу запрошувались ветерани  війни, військові, науковці, представники 
творчої інтелігенції міста, члени  художньої самодіяльності НГУ. 
Засідання клубу сприяли формуванню у молоді почуття патріотизму, гордості своїм 
минулим. 
 
 
 

Голова ради клубу, доцент      А.В. Поух 
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