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Звіт про виконання робочого плану  
кафедри історії та політичної теорії 

на 2010/2011 навчальний рік 

№пп Назва заходів Термін 
проведення 

Відповідальн
ий 

Відмітки  
про виконання 

І. Засідання кафедри 
1. Про задачі кафедри на 

наступний навчальний рік, 
затвердження плана роботи 
кафедри. 

Серпень Проф.  
Пушкін В.Ю. 

Протокол №  5 

2. Затвердження навчального 
навантаження викладачів, 
індивідуальних планів роботи та 
планів роботи предметних 
комісій. 

 Проф. 
Чекушина 
Ю.М. 
 

Протокол №  5 

3. Розподіл функціональних 
обов’язків викладачів кафедри. 

 Доц. 
Поух А. В. 

Протокол №  5 

1. Обговорення кандидатської 
дисертації  
аспіранта Недрі К. М. 

Вересень Аспірант 
Недря К.М. 
Рецензенти, 
наук. 
керівник 
проф. Пушкін 
В. Ю. 

Протокол №  6 

2. Обговорення кандидатської 
дисертації  
пошукача Перетокін А. Г.  

 Пошукач 
Перетокін А. Г. 
Рецензенти, 
наук. 
керівник 
проф. 
Чекушина Ю. М. 

Протокол №  6 

3. Про огранізацію індивідуальної 
роботи зі студентами. 

 Голови 
предметних 
комісій. 
Проф. 
Чекушина Ю. М. 

Стаття та виступ 
на Міжнародній 
науково-
методичній 
конференції у  
м. Севастополі 

1. Обговорення кандидатських 
дисертацій Недрі К. М., 
Перетокіна А.Г. щодо  
рекомендації їх до захисту. 
 

Жовтень Недря К. М., 
Перетокін А. К., 
рецензенти, 
наук. 
керівники. 

Рекомендовано 
дисертацію 
Перетокіна А. Г. 
до захисту, а 
дисертацію 
Недрі К.М. 
для 
опрацювання 

2. Про участь викладачів кафедри 
у Міжнародних і 
Всеукраїнських конференціях, 
реалізації науково-освітніх 
проектах. 

 Професор 
Василенко В.О., 
Доценти 
Первий Г. Л., 
Колісник Л.О. 

Участь у 44 
наукових та 
науково-
практичних 
конференціях і 
семінарах 

3. Про організацію  Голови Доручено 
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взаємовідвідування лекцій 
викладачами кафедри. 

предметних 
комісій,  доц. 
Федорова В. І. 

координацію 
Федоровій В. І., 
яка 
організувала 4 
відкритих 
заняття, 
провела 
кафедральний 
семінар, 
залучила, 
засоби 
візуальної 
підтримки. 
Кожен 
викладач 
здійснив 1-2 
відвідування 
занять колег. 

4. Інформація про рішення МОН 
України, Вченої Ради та 
ректорату НГУ. 

 Проф. 
Чекушина Ю.М. 
 

Регулярно 
надавалася, 
обговорювалася 
і були прийняті 
відповідні 
рішення по 
виконанню. 

1.  Про роботу кафедри з 
покращення її рейтингових 
показників. 

Грудень Професори 
Чекушина Ю.М.,  
Василенко В.О. 

Показники 
збиралися 
щоквартально, 
корегувалися і 
надавалися на 
прохання 
деканату та 
НМР НГУ 

2. Про попередні підсумки 
модульного контролю знань 
студентів. 

 Голови 
предметних 
комісій 

Двічі за 
семестр 
обговорювалися 
на засіданнях 
кафедри 
складалися 
списки 
боржників, 
приймалися 
запобіжні 
заходи. 

3. Про науково-дослідну роботу 
ас. Мосьондз М. В. 

 Асистент. 
Мосьондз М. В. 

Протокол № 8 

4. Затвердження звітів аспірантів 
кафедри. 

 Аспіранти, 
наукові 
керівники, 
проф. 
Василенко В.О. 

Протоколи  
№ 6 2010,  
№ 2 2011 

1.  Про стан підготовки 
докторської дисертації   доц. 
Первим Г.Л. 

Лютий Доц. Первий 
Г. Л. 

Протокол  
№ 2 2011 

2. Про виконання викладачами  Всі викладачі, Протокол  
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кафедри індивідуальних планів 
роботи за підсумками 1-го 
семестру, реалізації планів 
предметних комісій. 

голови 
предметних 
комісій. 

№ 2 2011 

3. Про стан та заходи покращення 
позааудиторної роботи зі 
студентами. 

 Доц. Поух А. В. Протокол  
№ 2 2011 

4. Інформація про рішення Вченої 
Ради, ректорату НГУ  та 
нормативні документи МОН 
України. 

 Проф. 
Чекушина Ю.М. 
 

Регулярно 
надавалася, 
обговорювалас
я і були 
прийняті 
відповідні 
рішення по 
виконанню. 

1. Про організацію, підготовку 
студентських наукових робіт та 
участь студентів у 
Всеукраїнських студентських 
наукових конференціях. 

Квітень Доценти 
Ватченко Л.Г., 
Колісник Д. В. 

Проведені 
конференції з 
усіх дисциплін, 
які 
викладаються 
на кафедрі. 
Підготовлено 
10 наукових 
робіт на 
університетській 
етап (було 
вручено 10 
дипломів В. Г. 
Поставного) та 
3 на обласний. 
З політології на 
всеукраїнський 
олімпіаді 
зайняли 4 
місце. 
Провели шоу-
гру серед 
студентів І 
курсу «Я 
люблю 
Україну». 

2. Про хід виконання плана роботи 
кафедри з підготовки і  видання 
монографій та навчально-
методичних посібників. 

 Проф. 
Василенко В. О. 

Двічі на рік 
заслухали заст. 
кафедри  проф. 
Василенка В. 
О. 
Підготовлено 3 
монографії, 
вийшли друком 
примірники 
Гуманітарного 
журналу, 
Січеславського 
альманаху, 
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Наукового 
щорічника 
зпитань 
краєзнавства. 
Деякі пункти 
плану 
видавницької 
діяльності 
невиконані 
через певні 
обставини. Звіт 
про виконання 
надано 
проректору з 
НДР. 

3. Про організацію роботи серед 
студентів перших курсів з 
приводу презентації навчальних 
дисциплін «політологія» та 
«соціологія», окремих 
спецкурсів. 

 Доценти  
Литвиненко В. В., 
Колісник Л. О. 

Відбулося 
засідання в 
деканатах ГФ, 
БФ. Викладачі 
соціології 
провели 
презентації 
своїх курсів в 
Інституті 
економіки та 
ЮФ 

4. Про стан підготовки 
докторських дисертацій доц. 
Галем Б. О. та проф. кафедри 
Ченцовой Н. В. 

 Доц. Галь Б.О.,  
проф. 
Ченцова Н. В. 
 
 

Протокол  
№ 3 2011 

1. Затвердження звітів викладачів 
про виконання індивідуальних 
планів роботи  за 2010/2011 
навчальний рік. 

Червень Всі викладачі Протокол № 5 
2011 

2. Про підсумки виконання планів 
роботи кафедри та предметних 
комісій. 

 Проф. 
Пушкін В.Ю., 
голови 
предметних 
комісій 

Протокол № 5 
2011 

ІІ. Організаційне забезпечення роботи кафедри 
1. Організація виконання планів 

роботи кафедри, реалізація 
нормативних документів 
Міністерства освіти і науки 
України, наказів ректора, 
рішень ректорату. 

Протягом 
навчального 
року  

Проф. 
Пушкін В.Ю., 
Заст. зав. 
кафедри: 
професори 
ЧекушинаЮ.М. 
Василенко В.О., 
доц. Поух А. В. 

Виконано 

2. Організація роботи предметних 
комісій  
(за окремим планом). 

Протягом 
навчального 
року 

Проф. 
Ченцова Н. В., 
доценти 
ЛитвиненкоВ.В.,  
Колісник Л. О., 
ст. викл. 

Звіти затверджено  
29.06.2011 
(Протокол № 5) 

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

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


 7 

Костюк Н. Г. 
 

3. Виконання індивідуальних 
планів викладачами кафедри. 

Протягом 
навчального 
року 

Всі 
викладачі 

Протокол № 5 
2011 

4. Організація взаємовідвідувань  
та відкритих занять з наступним 
обговоренням (за окремим 
планом). 

Протягом 
навчального 
року 

Голови 
предметних 
комісій, 
координатор 
– доц. 
Федорова В. І. 

Протокол № 7 
2010 

5. Систематичне оновлення 
навчальних курсів, тестів та 
контрольних завдань. 

Протягом 
навчального 
року 

Всі 
викладачі 

Виконано, див. 
фонди 
Навчально-
методичного 
кабінету 

6.  Презентація навчальних 
дисциплін та спецкурсів за 
вибором студентів. 

Протягом 
навчального 
року 

Доценти  
ЛитвиненкоВ.В 
 
Колісник Л. О. 
 

Матеріали 
надані до НМЧ 
та затверджені 
ректором 

7. Удосконалювання модульно-
рейтингової моделі та 
інформаційно-методичне 
забезпечення самостійної 
роботи студентів. 
 

Протягом 
навчального 
року 

Предметні 
комісії 

Підготовлені 
навчально-
методичні 
комплекси. 
Придбаний 
екран та 
виговлені 
матеріали ТЗН 

8. Огранізація роботи науково-
методичного семінару  з 
залученням провідних 
спеціалістівв галузі соціально-
гуманітарних дисциплін.  

Протягом 
навчального 
року 

Проф. 
 Пушкін В. Ю., 
Координатор 
доц. 
 Галь Б. О. 

Робота 
виконана за 
планом доц.  
Галя Б. О. 
проведено 4 
засідання 

9. Організація роботи навчально-
методичного кабінету. 

Протягом 
навчального 
року 

Бараннік Л. О. Фонд кабінету 
2852 прим., 
кількість 
відвідувачей 1309 
чол., 
книговидача 
7988 прим., 

10. Організація стажування 
викладачів.  
 

Протягом 
навчального 
року 

Доц. 
ВатченкоЛ.Г. 

Протокол № 8 
2010 

11. Вивчення досвіду роботи 
соціально-гуманітарних кафедр 
провідних вузів України, 
близького та далекого 
зарубіжжя. 
 

Протягом 
навчального 
року 

Ас. 
 Чорнобай П. О. 

Протокол № 4 
2011 

12. Реферування новітньої науково 
та навчально-методичної 
літератури. 

Протягом 
навчального 
року 

Доценти 
Зенкін М. В., 
Колісник Л.О., 
Кочергін И. О. 
 

Регулярно 
обзори наукової 
та навчальної 
літератури 
організував 
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НМК кафедри. 
13. Організація студентських 

наукових конференцій, олімпіад 
з врученням переможцям 
дипломів ім. В.Г.  Поставного та 
Олеся Гончара. 

Протягом 
навчального 
року 

Доценти 
Ватченко Л.Г., 
Колесник Д. В. 

Проведені 
конференції з усіх 
дисциплін, які 
викладаються на 
кафедрі. 
Підготовлено 10 
наукових робіт на 
університетській етап 
(було вручено 10 
дипломів В. Г. 
Поставного) та 3 на 
обласний.  З 
політології на 
всеукраїнський 
олімпіаді зайняли 4 
місце. 
Провели шоу-гру 
серед студентів І 
курсу «Я люблю 
Україну». 

14. Вивчення суспільної думки 
студентів та викладачів, 
розробка на цій основі 
рекомендацій та пропозицій з 
удосконалення навчально-
освітнього процесу (за окремим 
планом). 

Протягом 
навчального 
року 

Доц.  
Колісник Л.О., 
ас.  
Мосьондз М.В. 

Розроблена 
анкета та 
проведено 
опитування 
студентів на  
теми «Викладач 
очима 
студентів», 
«Студентський 
гуртожиток». 

15.  Реалізація договорів про 
співдружність з вишами та 
академічними інститутами 
України. 

Протягом 
навчального 
року 

Проф. 
Пушкін В.Ю. 
 

Надруковані статті 
у виданнях 
Білорусі та Польщі, 
розроблені умови 
співробітництва з 
кафедрами з ВНЗ 
Польщі.  

16. Реалізація спільних проектів та 
подальший розвиток 
міжнародного співробітництва. 

Протягом 
навчального 
року 

Проф 
.Пушкін В.Ю., 
доценти  
 Первий Г. Л., 
Колісник Л. О. 
Єгорова О. Л. 

Розширюється 
географія 
співробітництва – 
Ізраїль, Індія. 

17. Проведення наукових 
конференцій, читань, “круглих 
столів”, презентація нових 
видань (за окремим планом). 

Протягом 
навчального 
року 

Професори 
Пушкін В. Ю., 
Ігнатьєва  С. Є., 
Ченцова Н. В., 
доц. Цуп’як І. К. 
 

Дивись 
самоаналіз та 
додаток 7 

18. Підготовка та публікація 
монографічної та навчально-
методичної літератури, 
наукових спеціалізованих 
журналів (за окремим планом)..  

Протягом 
навчального 
року 

Професори  
Пушкін В.Ю., 
Швидько Г. К., 
Василенко В. О. 
доц   
Первий Г.Л. 

Дивись 
самоаналіз  
(пункти 3,6) 

19. Виконання держбюджетних 
науково-дослідних робіт. 

Протягом 
навчального 
року 

Професори 
Пушкін В. Ю., 
Швидько Г.К., 
Доц. 
 Колісник Л. О. 

Дивись звіти  

20. Організація позааудиторної 
роботи зі студентами,  

Протягом 
навчального 
року 

Доц. Поух А. В., 
керівники 
клубів. 

Дивись 
самоаналіз та 
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Загальна характеристика кафедри. 

 
Колектив кафедри це 39 осіб, з яких 34 особи штатними працівниками: викладачами, 

докторантами, аспірантами, лаборантами, а також співробітниками навчально-методичного 
кабінету і  народного музею історії НГУ ім. О. Поля. Професійний рівень професорсько-
викладацького складу досить високо оцінений: 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 - Заслужений працівник народної освіти 
України, член-кореспондент Української академії історичних наук, заслужений професор НГУ; 

студентських клубів («Соляріс», 
«Джерело», «Грані», ім. 
Грязнова, кіноклубу та 
дискусійного клубу) (за 
окремим планом). 

додатки 

21.  Організація зустрічей з 
відомими вченими, 
письменниками, громадськими 
діячами України, 
співробітництво  з творчими 
союзами, театрами та музеями. 

Протягом 
навчального 
року 

Проф. 
Пушкін В. 
Ю., доценти 
Цуп’як І. К., 
Ватченко Л. Г., 
викл. 
 Слобода Н. В. 

Дивись 
самоаналіз та 
додатки 

22. Навчально-методичне та 
організаційне  забезпечення 
роботи музею історії НГУ ім. 
О.Поля, Регіонального 
відділення НДІ козацтва Ін-ту 
історії України, Центрів 
культури української мови ім. 
О. Гончара, здорового способу 
життя та українсько-шведського 
культурно-освітнього центру (за 
окремим планом). 

Протягом 
навчального 
року 

Професори 
Пушкін В. Ю., 
 Швидько Г. К., 
доценти 
Цюп’як І. К., 
Первий Г. Л. 
 

Дивись додатки 
до самоаналізу 

23. Забезпечення функціонування 
сайту кафедри та Інституту 
гуманітарних проблем, 
технічних засобів навчання. 

Протягом 
навчального 
року 

Доценти 
 Первий Г. Л., 
Зенкін М. В. 

Робота виконується 

24. Виступи у засобах масової 
інформації. 

Протягом 
навчального 
року 

Проф. 
Пушкін В.Ю. 

Пушкін В. Ю.  
виступав на 
телебаченні двічі 
на місяць; у 
виданні День та 
міський періодиці 
надруковані 
виступи з 
аналітичними 
оглядами. 
У міських ЗМІ 
виступали доценти 
Кочергін І. О., 
Поух А. В., 
Цюп’як І.К. та ст.викл.  
Костюк Н. Г. 

25. Організація профорієнтаційної 
роботи серед молоді, яка 
навчається. 

Протягом 
навчального 
року 

Ст. викл. 
Костюк Н. Г. 

Секція української 
філології була 
задіяна у роботі 
приймальної 
комісії 
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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: формуванні 
духовно-моральних  та інтелектуальних засад майбутньої еліти нашого суспільства. 

Організаційно-виховна робота здійснюється на базі Інституту гуманітарних проблем, у 
складі якого є Центр культури української мови ім. Олеся Гончара, Шведський центр науково-
освітніх та культурних зв’язків та Центр здорового способу життя. Працюють лабораторії 
конкретних соціологічних досліджень (доц. Колісник Л. О., ас. Мосьондз М.В. здійснюють 
конкретні соціологічні дослідження серед студентської молоді та ПВС та визначають  рейтингові  
показники викладачів), інформаційних методів навчання, співробітники яких 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.). 

 Формування морально-етичних цінностей та забезпечення психологічного 
благополуччя сучасної студентської молоді здійснюється через систему виховних заходів. 
Працюють клуби за інтересами: історичний “Грані”, мовознавчий “Джерело”, кіноклуб та 
військово-патріотичний клуб ім. капітана А. Грязнова. 

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

Дніпропетровське регіональне відділення науково-дослідного інституту козацтва 
Інституту історії України НАНУ, яке очолює проф. Г.К. Швидько, (співробітники здійснюють 
науково-дослідну роботу, проводять конференції, видають науковий збірник та щорічник). Доц. 
Кочергін І.О. очолює обласну спілку краєзнавців України. 

Колектив кафедри має договірні зобов’язання перед  вузами і академічними 
установами України та інших держав (Польщі, Біларусі, Росії, Чехії, Ізраїля та Словаччини).  

 
І. Навчальна робота 

Навчальна робота кафедри базується на компетентнісному   підході до результатів 
навчання. 

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 32/76 
 

Всі спеціальності  III, І курс ЮФ 
 

3. Соціологія 20/52 Всі спеціальності II курсу. 

4. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

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

5. Історія української культури 20/52 Всі спеціальності ІІ курсу ГРФ, 
ММФ, ФБ, ГФ. 

6. Русский язык для иностранных 
студентов 

160/200 Іноземні студенти І – V курси  

7. Історія держави і права України 100/116 ЮФ, І та II курси  

8. Соціологія права 20/52 ЮФ, V курс 
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9. Економічна історія 20/52 ІЗДО 

10. Лексикологія сучасної української 
мови 

20/52 ТП, ІІ курс 

11. Стилістика української мови 20/52 ТП, ІІ курс 

12. Мова офіційних паперів 20/52 ФЛет ІІІ курс 
13. Культура ділового мовлення 20/52 ТП ІІІ курс 
14.  Українська мова 20/52 ФЛет І 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 2009-2010 Оцінки 2010-2011 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. 10% 12% 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)/ 3 чверть 

    12% 25% 23% 40% 

Низька успішність з політології та економічної історії пояснюється складністю 

матеріалу, необхідністю аналізувати, оперувати даними, розуміти сутність подій.   

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). 
           

Таблиця1.3 
Абсолютна успішність 
2009-2010 

Абсолютна успішність 
2010-2011 

Дисципліни 

іспити заліки іспити заліки 

Історія України 90-97%  95% - 

Політологія 85-90%  90% - 
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Соціологія  90%  90% 
Соціологія права  90%  90% 
Українська мова за професійним 
спрямуванням 

 90% 80%  

Економічна історія 90%  80%  
Історія держави і права України 82%  95%  
Русский язык для иностранных студентов 90%  90%  

Історія української культури    90% 
 

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, які викладаються. 
Історія України. 

Розглядаються проблеми зародження, існування та відбудови української 
державності; роль різних соціальних верств у збереженні, розвитку та захисті 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. 
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 викладення 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 (за вільним вибором студентів) 

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 (за вільним вибором студентів) 
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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.  
Історія української культури 

Розглядаються головні етапи розвитку української культури як сукупності 
матеріальних і духовних цінностей вироблених багатьма поколіннями населення України. 
Специфічні риси розвитку культури та джерела української культури. Культурні надбання 
Київської Русі (ІX – XІV ст.), вплив візантійських традицій на східнослов'янську культуру. 
Ренесансні тенденції в культурі XІV – ХVІ ст. Українська культура козацько-гетьманської 
державності. Просвітницькі елементи в українській культурі наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст. 
Дана дисципліна викладається з метою узагальнення знань для здійснення наукових та 
соціально-культурних проектів. Розуміння особливостей українського менталітету та 
слов’янського світогляду сприяє процесу формування євроінтеграційних та світоглядних 
орієнтирів особистості. Через осмислення культурних здобутків України формується 
толерантне ставлення до здобутків культур інших народів.  
 
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 загальних  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 
- 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, 
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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; 
 

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 
права 

Підготовка рефератів; 
підготовка до тестування, 
колоквіумів, контрольних робіт, 
а також конкретні соціологічні 
дослідження. 

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 
професійної лексики, 
підготовка творчих 
індивідуальних завдань. 

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

Предметні комісії 

Завідувач кафедри 

історія політологія філологія 

 

 

соціологія 
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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. 
 За два останніх роки надруковані такі підручники, навчальні посібники та методичні 
рекомендації: 
 1. Варіанти контрольних робіт, плани практичних занять та запитання до іспиту з 
навчальної дисципліни «Історія України» для студентів І курсу ІЗДО НГУ / Упоряд.: доц. 
Федорова В. І., проф. Чекушина Ю. М. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 
10 с. 
  2. Тести для контролю курсу  знань з навчальної дисципліни  « Історія України» (з 
давньої історії України до кінця ХVІІІ століття) студентів І курсу денної форми навчання/ 
Упоряд.: доц. Федорова В. І., проф. Ченцова Н . В., доц. Кочергін І. О. – Д.: Національний 
гірничий університет, 2010. – 14 с. 
 3. Тести для контролю курсу  знань з навчальної дисципліни  «Політична історія 
України» студентів І курсу денної форми навчання (Частина І)/ Упоряд.: доц. Федорова В. 
І., проф. Ченцова Н .В. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 14 с. 
 4. Тести з історії України. Тема «Україна в умовах  незалежності». В. І. Федорова.-Д.: 
НГУ, 2010.-10 с. 
 5. Жарко С. Ю., Жданова Г. Г. Практикум з української мови для студентів 
підготовчих курсів та перших курсів студентів ВНЗ: Вид 3-е випр.допов. – Д.: НГУ, 2011. 

  
На кінець навчального року представлений до друку методичний комплекс  
«Політологія». 
 
4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
4.1. На кафедрі працювали за штатним розкладом 28 викладачів з них професорів – 7 (з 
них докторів наук -2), доцентів – 13; ст. викл. -2; викл.-4; асист. – 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 – 1 (Колісник Л.О.) 
- асистент – 1 (Мосьондз М.В.) 
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Українську мову (за професійним спрямуванням), лексикологію викладали:  
-професор – 1 (Ігнатьєва С.Є.); 
- доценти – 1 (Цюп’як І.К.,) 
- ст. викл. – 2 (Жданова Г.Г., Костюк Н.Г.); 
- викл. - 2 (Слобода Н. В., Чумак О.Л.). 
Російську мову викладали: 
- професор – 1 (Мамрак А.В.); 
-  викл.- 2 (Місяць І. Г., Кравченко З. П.)  
Історію української культури: 
- асистент –1 (Чорнобай П. О.). 
 
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 – 3,. 1 – ноутбук, телевізори - 2, 
відеоплеєри - 2, магнітофон – 1, кодоскопи - 1 , діапроектори – 1, ПЕОМ – 1, 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: 
• обговорення  дисертацій та рекомендації їх до захисту, підготовка монографій 

та спеціальних видань до друку. Написання статей на замовлення 
енциклопедичних видань та аналітичних оглядів для ЗМІ; 

• рецензування наукових робіт, членство у спеціалізованих вчених радах, а також 
участь викладачів у засіданнях вчених рад як опонентів; 

• участь у міжнародних, республіканських, регіональних наукових, науково-
методичних  конференціях та семінарах, (доповіді, виступи, керівництво 
секціями, підготовка тез);  

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

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

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

  У 2010/2011 н.р. викладачі, аспіранти, докторант, співробітники кафедри 
підготовили 3 монографії, на 2 з яких  оформлені замовлення в РВВ НГУ; видано 58 
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наукових статей у фахових виданнях; 10 статей вийшло друком у різних центральних та 
обласних наукових виданнях (не фахових); 19 тез наукових доповідей і повідомлень 
розміщено у збірниках. 

Викладачі кафедри взяли участь у 47 наукових та науково-практичних 
конференціях, 25 з яких – міжнародні (Росія, Ізраїль, Польща, Україна); 17– всеукраїнські 
та 5 регіональні та міжвузівські наукові конференції.  
На базі кафедри були проведені Перші Всеукраїнські «Троньківські читання» (19 
листопада), Всеукраїнська науково-практична конференція «Рецепція України в контексті 
сучасної мови та літератури»(31 бер.-1 квітня), Х Регіональна краєзнавча конференція 
«Придніпров’я давнє та недавнє» (25 березня), Міжвузівський науковий семінар 
«Регіональне підприємництво в Україні» (14 червня). 

  Викладачі кафедри надали 16 рецензій на докторські, кандидатські дисертації та 
монографії. Соціологи підготували 4 звіти про результати конкретних соціологічних 
досліджень.   
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. Первий.  
6.3. Кафедра має два фахових видання – «Гуманітарний журнал», «Історія культури 
Придніпров’я: маловідомі сторінки», в яких щорічно публікують наукові доробки близько 
50 українських та іноземних дослідників. 
 Члени кафедри є видавцями журналу «Бористен», в якому публікуються викладачі, 
студенти та співробітники НГУ. 
6.4.У звітному періоді підготовлена  кандидатська дисертація та рекомендована до захисту  
кандидатська дисертація А. Г. Перетокіна. До РВВ НГУ подана монографія Слободи Н. В. 
 На кафедрі обговорювалися монографії Ченцової Н. В., Первого Г. Л., Галя Б. О. 
7. Виховна робота. 

70 % викладачів кафедри здійснюють виховну роботу серед студентської молоді 
через такі форми: залучення молоді до огранів студентського самоврядування, 
(консультаційна, огранізаційна робота та моніторинг у межах відділу Гуманітарної 
освіти); клубна робота; діяльність Центру української мови ім. О. Гончара, Шведського 
центру науково-освітніх та культурних зв’язків та Центру здорового способу життя ( звіти 
додаються). 

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); 

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

 
 
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.  Василенко В.О. 17.07.67 20 д.і.н., проф. кафедри 
2.  Ватченко Л.Г. 01.08.51 36 к.і.н., доц. 
3.  Єгорова О.В. 20.02.71 6 к.і.н., доцент кафедри 
4.  Галь Б.О. 01.01.75 14 к.і.н., доц. 
5.  Жданова Г.Г. 30.10.51 18 ст. викл. 
6.  Зєнкін М.В. 29.03.73 14 к.і.н.,доцент 
7.  Колісник Л.О. 27.02.76 9 к. соц. н., доц. 
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8.  Костюк Н.Г.  21.03.61 18 ст. викл. 
9.  Колісник Д.В. 02.05.82 6 к.і.н., доцент 
10.  Литвиненко В.В. 07.06.38 26 канд. екон. наук, доц. 
11.  Мамрак А.В. 06.11.38 12 канд. філол. наук, проф. кафедри 
12.  Мосьондз М.В. 18.10.78 4 асистент 
13.  Первий Г.Л. 20.03.64 23 к.і.н., доц. 
14.  Поух А.В. 20.03.57 12 к.і.н., доцент 
15.  Пушкін В.Ю. 28.01.38 42 зав.каф., к.і.н., проф., Засл. прац. народної 

освіти України,засл. проф. НГУ 
16.  Слобода Н. В. 15.11.84 2 к.і.н., викладач 
17.  Федорова В.І. 01.10.37 43 к.і.н., доц. 
18.  Цюп’як І.К. 19.04.64 9 к. філолог. наук, доцент 
19.  Чекушина Ю.М. 29.04.48 40 к.і.н., проф. кафедри 
20.  Чорнобай П. О.  17.06.1983 5 к.і.н. асистент 
21.  Чумак О.Л. 05.07.72 10 викладач 
22.  Ченцова Н.В. 24.03.61 10 к.і.н., проф. кафедри 
23.  Швидько Г.К. 01.05.44 15 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. Ігнатьєва С.Є. 15.03.1962 18 к.і.н., доц. 
2. Кочергін І.О. 28.09.1975 8 к.і.н., доц. 
3. Кравченко З.П. 02.02.1939 2 викл. 
4. Лебідь Л.В. 27.12.1966 7 к.і.н., асист. 
5 Місяць І.Г. 11.07.1948 2 викл. 
     

Лаборантський склад кафедри та методисти 
         Додаток 3 

№№ Прізвище, ініціали Дата народження Стаж роботи на 
кафедрі 
 

Освіта 

1. Зайка А.Б. 09.11.1981 3 Вища 

2. Нікітенко І. С. 28.05.1982 2 Вища 
4. Шлопоченко Т.І. 01.01.1947 6 Вища 
6. Шевченко М. В. 04.09.1982 4 Вища 
7. Зимницька С.П. 19.10.1985 3 Вища 
8. Івченко Р. В. 21.07.195 2 Вища 
7. Баранник Л.О. 01.03.1949 29 Вища 
8. Холод Р.М. 07.09.1929 27 Вища 
9. Козачок С. В.  1,5 Вища 
10. Порозова В.Є 16.06.1958 3 Середня 

спеціальна 
11.     

 
Додаток 4 
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Навчальний рік Пп\
п 

Показник 

2009/2010 2010/ 
2011 

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. 

- - 

 
 

Організація і проведення наукових досліджень 
Додаток 5 

№ Рік 

Пп\п 

Показники 

2010 2011 

1. Обсяг фінансування, всього, грн. - - 

 в т.ч. • держбюджетних   

 • договірних 84000 (на три 
роки) 

 

 • міжнародні фонди та інші фундації - - 

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

 •фундаментальні - - 
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 •прикладні 84000 (на три 
роки) 

 

 •розробки, дослідні зразки - - 

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

2 2 

 Чисельність виконавців НДР, чол.   

 в т.ч. штатні працівники 29 29 

 із них: доктори наук 2 2 

 •кандидати наук 27 27 

 професорсько-викладацький персонал 31 31 

 із них: доктори наук 2 - 

 •кандидати наук 29 29 

3. Процент участі професорсько-викладацького складу в 
науковій роботі 

88 88 

 Кількість виконаних робіт, одиниць 2 2 
 

 Кількість закінчених робіт, всього 2 2 

 із них: за новою технологією 2 2 

 •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: - - 

 із них: - - 

 •монографій, одиниць, друк. арк.   

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

2 2 

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 1 

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

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


 21 

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

3 3 

 
 
 

 
Міжнародні зв’язки 

Додаток 6 
 №№

пп\п 
Показник 

2010 2011 
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 4 

3. Кількість аспірантів, які навчаються у зарубіжних навчальних 
закладах 

- - 

4. Стажування викладачів у зарубіжних країнах. чол. 1 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 

3 4 

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 4 4 

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

4 5 

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

- - 

12. Кількість спільних малих підприємств із зарубіжними партнерами - - 
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Додаток 8 

 
ЗВІТ 

про роботу Центру культури української мови ім. Олеся Гончара 
 

Протягом звітного періоду згідно з планом проведено наступну роботу: 
ДАТА ЗАХІД 

ВЕРЕСЕНЬ 2010 р. 

29.09.2010 

У Центрі культури української мови ім. О.Гончара відбулась 
презентація 4-х томника поезій "Віща зоря" письменника 
Миколи Миколаєнка. Студенти підготували читання поезій 
митця. Привітати автора з визначною подією прийшли на 
захід В. Луценко, Д. Калинова, К.С. Дуб, М.П. Чабан, 
Л. Степовичка, Т. Полякова. В.М. Фалькова виконала свої 
музичні твори на слова М.А. Миколаєнка. Участь у заході 
приймали завідувач кафедри історії та політичної теорії 
В.Ю.Пушкін, викладачі (І.К. Цюп'як, Н.Г. Костюк, 
С.Є. Ігнатьєва,   Г.Г. Жданова, О.Л. Чумак, Н.В. Слобода) та 
студенти. 

30.09.2010 Відвідування судентами вистави "Mollis" у театрі одного 
актора "Крик". 

ЖОВТЕНЬ 2010 р. 

06.10.2010 

Відбулась зустріч з провідними журналістами 
телерадіокомпанії "Рудана" Ольгою Хвостовою та 
Максимом Кабіром (м. Кривий Ріг). Під час "Літературної 
вітальні" поети читали свої поезії,  відповідали на питання 
студентів, викладачів НГУ, обмінювались досвідом у 
висвітленні літературних процесів на телеканалі "Рудана", 
зокрема у телевізійній програмі "Книжкова полиця" та 
передачах радіо "Рудана". Участь у заході приймали 
викладачі кафедри історії та політичної теорії (І.К. Цюп'як, 
Н.Г. Костюк, С.Є. Ігнатьєва,   Г.Г. Жданова, О.Л. Чумак, 
Н.В. Слобода) та студенти. 

ЛИСТОПАД 2010 р. 

02.11.2010 

Викладач української мови кафедри історії та політичної 
теорії С.Є. Ігнатьєва разом зі студентами групи КНіт-10-2 
відвідала музей-садибу Д.І. Яворницього. В.В. Єкшов, 
старший науковий співробітник ДІМ провів цікаву екскурсію  
по музею для студентів, розповівши цікаві факти з біографії 
українського поета, прозаїка, фольклориста 
Д.І. Яворницького. 

09.11.2010 

Центр культури української мови ім. О. Гончара провів захід 
присвячений Дню української писемності писемності та мови, 
де відбулася зустріч з відомим мовознавцем, професором 
А.М. Поповським. Вкладачі кафедри історії та політичної 
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теорії, студенти щиро привітали гостя зі славним ювілеєм 
чарівними віршами, мелодійними піснями, теплими словами. 

10.11.2010 
Викладач української мови кафедри історії та політичної 
теорії Н.Г. Костюк разом зі студентами групи БДб-10-1 
відвідала музей-садибу Д.І. Яворницього.  

ДАТА ЗАХІД 

17.11.2010 
Викладач української мови кафедри історії та політичної 
теорії С.Є. Ігнатьєва разом зі студентами групи БСіт-10-2 
відвідала музей-садибу Д.І. Яворницього.  

16.11.2010 

Студентська наукова конференція на тему "Чужомовні 
лексеми в україномовному просторі." Студенти з різних груп 
підготували цікаві доповіді для обговорення. Усіх учасників 
конференції була нагороджено збірниками. У заході 
приймали участь викладачі української мови кафедри історії 
та політичної теорії: І.К. Цюп'як, Н.Г. Костюк, С.Є. Ігнатьєва, 
Г.Г. Жданова, О.Л. Чумак, Н.В. Слобода.  

18.11.2010 

Центр культури української мови ім. О. Гончара спільно з 
Центральною міською бібліотекою провели вечір 
присвячений 155-річчю від дня народження 
Д.І. Яворницького. Спеціальний гість заходу М.П. Чабан 
презентував друге видання книги "Сучасники про 
Д.І. Яворницького". Студенти різних груп підготували 
доповіді присвячені різним періодам біографії славетного 
земляка. Також студенти подарували бібліотеці власноруч 
зроблену газету про Дмитра Яворницького. Л.І. Друбецька 
підготувала презентацію книжок "Невтомний збирач 
старовини". Яскравим завершенням заходу був виступ 
ансамблю бандуристів. У заході приймали участь викладачі 
І.К. Цюп'як, С.Є. Ігнатьєва та студенти ДВНЗ "НГУ". 

ГРУДЕНЬ 2010 р. 

22.12.2010 

Шоу-гра "Я люблю Україну" за участю студентів різних груп 
ДВНЗ "НГУ". Студенти з різних груп під керівництвом 
викладачів української мови обєдналися в дві команди. Шоу-
гра представляла собою змагання, під час якого студенти 
працювали у групах, підтверджуючи свої знання про Україну. 
У заході приймали участь викладачі кафедри І.К. Цюп'як, 
Н.Г. Костюк. 

СІЧЕНЬ 2011 р. 

19.01.2011 
Викладачі кафедри І.К. Цюп'як, Н.Г. Костюк прийняли участь 
у заході бібліотеки університету "Розмова про Різдвяні свята. 
Традиції. Звичаї". 
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26.01.2011 

Презентація літературно-мистецького часопису "Січеслав" 
(число №4 (26)-2010). Вручення дипломів та подарунків 
лауреатам літературної премії імені Івана Сокульського-2010 
поету Ростиславу Маменку  та поету Юрію Шковирі. 
Вручення   дипломів лауреатам літературної премії імені 
Валер’яна Підмогильного-2010 Олексі Вусику, Павлу 
Маменку. У заході приймали участь Л. Степовичка, 
А. Поповський, О. Ратнер, К. Дуб та інші. А також завідувач 
кафедри історії та політичної теорії В.Ю. Пушкін, викладачі 
(І.К. Цюп'як, Н.Г. Костюк, С.Є. Ігнатьєва, О.Л. Чумак, 
Н.В. Слобода), студенти ДВНЗ "НГУ". 

ДАТА ЗАХІД 
ЛЮТИЙ 2011 р. 

08.02.2011 

Вечір поезії "Сонячний кларнетист" (до 120-річчя від дня 
народження П.Г. Тичини). Участь у заході приймали 
викладачі кафедри історії та політичної теорії Цюп'як І.К., 
Костюк Н.Г., Чумак О.Л. а також завідувач кафедри, 
професор В.Ю. Пушкін Спеціальний гість заходу К.С. Дуб. 
Студенти різних груп ДВНЗ "НГУ" читали вірші П.Г. Тичини.  

15.02.2011 

Нагородження переможців традиційного конкурсу імені 
Олеся Гончара на кращу публікацію на сторінках журналу 
"Бористен" за 2010 рік. Участь у заході приймали викладачі 
кафедри історії та політичної теорії І.К. Цюп'як, Н.Г. Костюк, 
О.Л. Чумак. 

21.02.2011 

Захід присвячений  Дню рідної мови "Живи прекрасна наша 
мово!" Театралізовані дійства до Міжнародного дня рідної 
мови у виконанні студентів з різних груп під керівництвом 
викладачів української мови. Участь у заході приймали 
викладачі кафедри історії та політичної теорії І.К. Цюп'як, 
Н.Г. Костюк, О.Л. Чумак, Г.Г. Жданова. 

24.02.2011 
Захід "Безсмертна дочка Прометея" (до 140-річчя від дня 
народження Лесі Українки). Спільний захід з Міською 
центральною бібліотекою. 

  
Викладач української мови кафедри історії та політичної 
теорії І.К. Цюп'як разом зі студентами відвідала вистави 
театру "Маски" у Палаці Студентів. 

БЕРЕЗЕНЬ 2011 р. 

09.03.2011 
Вечір пам'яті Т.Г. Шевченка. Манжос О.Г. та Самара Ю.П. 
провели лекцію україномовномовного фольклору для 
викладачів та студентів  ДВНЗ "НГУ".  

31.03.2011 
Всеукраїнська науково-практична конференція "Рецепція 
України в контексті сучасної мови та літератури". Пленарні та 
секційні засідання. 

  
Викладач української мови кафедри історії та політичної 
теорії І.К. Цюп'як разом зі студентами відвідала вистави 
театру "Маски". 
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КВІТЕНЬ 2011 р. 

01.04.2011 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Рецепція 
України в контексті сучасної мови та літератури". 
Презентація книги "Зіткана з любові", присвяченої 
В.Д. Гончар. Виїзд у Ломівку: "В гостях у сестри О. Гончара". 

08.04.2011 
Зустріч з Олександром Ірванцем. Презентація книги 
"Сатирикон-21". У заході приймали участь викладачі кафедри 
історії та політичної теорії, студенти ДВНЗ "НГУ". 

14.04.2011 

Викладачі кафедри історії та політичної теорії Н.В. Слобода, 
П.О. Чорнобай разом зі студентами групи КІіт-10-1 відвідали 
Дніпропетровський академічний театр опери та балету для 
перегляду балету "Княгиня Ольга". 

ДАТА ЗАХІД 
ТРАВЕНЬ 2011 р. 

18.05.2011 

Шоу-гра "Я люблю Україну" за участю студентів різних груп 
ДВНЗ "НГУ". Студенти з різних груп під керівництвом 
викладачів української мови обєдналися в дві команди. Шоу-
гра буде представляла собою змагання, під час якого студенти 
працювали у групах, підтверджуючи свої знання про Україну. 
У заході приймали участь викладачі кафедри І.К. Цюп'як, 
Н.Г. Костюк. 

19.05.2011 Ювілейний вечір "Фейлетонна епоха Володимира Луценка". 

23.05.2011 

Творча зустріч з відомим письменником, публіцистом, 
керівником Ліги українських меценатів Михайлом 
Слабошпицьким та дипломатом, послом України (1992-1998 
рр.) в Ізраїлі, США, Мексиці Юрієм Миколайовичем 
Щербаком. На зустрічі були презентовані книги видавництва 
"Ярославів Вал" та хрестоматійний трилер Ю. Щербака 
"Міражі 2077 року". 

ЧЕРВЕНЬ 2011 р. 

12.06.2011 

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

 
 

 
Директор Центру культури 
української мови ім. Олеся Гончара, 
доцент         І. К. Цюп’як  
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           Додаток 9 
ЗВІТ 

про роботу українознавчого клубу "Джерело" 
за 2010 – 2011 н.р. 

 
Протягом звітного періоду згідно з планом проведено наступну роботу: 
 

ДАТА ЗАХІД 

14.10.2010 

Засідання клубу "Джерело" на тему: "Корифей українського 
театру (до 165-річчя від дня народження І. Карпенка-Карого)". 
Студенти різних груп підготували цікаві номери, презентації, 
доповіді, інсценізації творів митця під керівництвом керівника 
клубу Г.Г. Жданової та І.К. Цюп'як. Ст. викладач кафедри 
історії та політичної теорії Н.Г. Костюк підготувала для 
студентів вікторину, присвячену І. Карпенку-Карому. 

07.12.2010 

Засідання клубу "Джерело" на тему: "Видатні особистості 
Катеринославщини" (до 155-річчя від дня народження 
Д.І. Яворницького). Студенти виступили з  цікавими 
доповідями, представили свої презентації, які були присвячені 
різним фактам біографії славетного земляка. Також було 
переглянуто фільм про Д.І. Яворницького "Спадщина 
України" (25 хв.). Засіданням керувала Г.Г. Жданова, брали 
участь викладачі Н.В. Слобода, Н.Г. Костюк. 

03.03.2011 

Засідання клубу "Джерело" на тему: "Українські звичаї та 
традиції". Студенти різних груп підготували цікаві 
презентації, доповіді, інсценізацію з твору "Сватання на 
Гончарівці" під керівництвом керівника клубу Г.Г. Жданової. 

04.05.2011 

Засідання клубу "Джерело" на тему: "Українська поезія в 
музиці". Організатори заходу викладачі української мови 
кафедри історії та політичної теорії Н.Г. Костюк, 
Г.Г. Жданова, Н.В. Слобода. 

01.06.2011 

Засідання клубу "Джерело" на тему: "Мистецтво говорити". 
Студенти з різних груп виступили з  цікавими доповідями та 
презентаціями, які присвячені тематиці засідання. Засіданням 
керувала Г.Г. Жданова. 

 
 
 
Керівник клубу "Джерело", 
ст. викладач       Г.Г. Жданова  
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