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Звіт про виконання робочого плану  
кафедри історії та політичної теорії 

на 2011/2012 навчальний рік 
 
№
пп 

Назва заходів Термін 
проведення 

Відповідальний Відмітки  
про вико-
нання 

І. Засідання кафедри 
1. Про задачі кафедри на наступний 

навчальний рік, затвердження плана роботи 
кафедри. 

Серпень Проф.  
Пушкін В.Ю. 

Протокол 
№ 6 від 31 
серпня 
2011р. 

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

  
 

 

3. Розподіл функціональних обов’язків 
викладачів кафедри. 

 Доц. 
Поух А. В. 

 

4. Презентація результатів відрядження 
Г.Л. Первого та Д. В. Колісника до Швеції. 

   

1. Обговорення кандидатської дисертації  
аспіранта Недрі К. М. щодо рекомендації до 
захисту 

Жовтень Асп. Недря К.М. 
Наук. керівник  
проф.  
Пушкін В. Ю. 

Протокол 
№ 7 від 12 
жовтня 
2011р. 

2. Інформація про результати внутрішнього 
рейтингування викладачів кафедри 

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

 

3. Інформація про рішення МОН України, 
Вченої ради та ректорату НГУ 

 Проф. Чекушина 
Ю. М. 

 

1. Про роботу кафедри щодо покращення її 
рейтингових показників 

Грудень Проф. 
Чекушина Ю. М. 

Протокол 
№ 9 від 13 
грудня 
2011 р. 

2. Про попередні підсумки модульного 
контролю знань студентів 

 Голови 
предметних 
комісій 

 

3. Затвердження звітів аспірантів кафедри  Аспіранти, 
наукові 
керівники, 
проф. 
В.О.Василенко 

 

1.  Про виконання викладачами кафедри 
індивідуальних планів роботи за 
підсумками І  семестру; реалізацію планів 
предметних комісій 

Лютий Всі викладачі, 
голови 
предметних 
комісій 

Протокол 
№ 1 від 16 
лютого 
 2012 р. 

2. Про стан підготовки докторської дисертації 
доц. М.В.Зєнкіна 

 М.В.Зєнкін, 
науковий 
консультант 
А.Г.Болебрух 

 

3. Про стан та шляхи покращення 
позааудиторної роботи зі студентами 

 Доц. А.В.Поух  

1.  Про стан реалізації технології залучення 
студентів до вибору дисциплін  

Квітень 
 

Доценти 
Л.О.Колісник,  
Г. Л. Первий  

Протокол 
№ 2 від 9 
квітня 
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2012 р. 
2. Про хід виконання плану роботи кафедри з 

підготовки і видання наукової та навчальної 
літератури 

 Проф.  
В.О. Василенко 

 

3. Про підготовку студентських наукових 
робіт та участь студентів у Всеукраїнських 
наукових конференціях 

 Доц. 
Л.Г.Ватченко, 
доц. 
Д.В.Колісник 

 

1. Затвердження звітів викладачів про 
виконання індивідуальних планів роботи за 
2011/2012 навчальний рік 

Червень Всі викладачі 
 

Протокол 
№ 4 від 19 
червня  
2012 р. 

2. Про підсумки виконання планів роботи 
кафедри та предметних комісій 

 Проф. В.Ю. 
Пушкін, голови 
предметних 
комісій 

 

3. Про стан науково-дослідної роботи ас. 
М.В.Мосьондз 

 Ас. 
М.В.Мосьондз 

 

ІІ. Організаційне забезпечення роботи кафедри 
1. Організація виконання планів роботи 

кафедри, реалізація нормативних 
документів Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, наказів ректора, 
рішень ректорату. 

Протягом 
навчального 
року  

Проф. 
Пушкін В.Ю., 
заст. зав. 
каф.: проф. 
Чекушина Ю.М. 
проф. 
ВасиленкоВ.О., 
доц.  
Поух А. В. 

На кожному 
засіданні 
кафедри 
надавалася 
інформація; 
документи 
обговорювалися 
і 
ухвалювалися 
рішення 

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

Протягом 
навчального 
року 

Проф. 
Ченцова Н.В., 
доценти 
Зєнкін М. В., 
Колісник Л.О., 
ст. викл. 
Костюк Н. Г. 

Звітували 
двічі на рік. 
Контроль за 
виконанням 
– зав 
кафедри та 
заступники. 

3. Виконання індивідуальних планів 
викладачами кафедри. 

Протягом 
навчального 
року 

Всі викладачі Звітували 
двічі на рік. 
Окремо були 
складені 
плани на 
червень  
2012 р. 

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

Протягом 
навчального 
року 

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

Записи про 
відвідування 
в журналах. 

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

Протягом 
навчального 
року 

Всі викладачі Оновлені 
контрольні 
завдання з 
навчальної 
дисципліни 
«Історія 
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України»,  а 
також 
вийшли 
друком тести 
з цієї 
дисципліни 

6. Розробити технологію залучення студентів 
до обрання дисциплін за вибором 
(політологія, соціологія, спецкурси) 

 Доц. 
М.В.Зєнкін, 
доц. 
Л.О.Колісник 
координатор 
проф. 
В.Ю.Пушкін  

Доцент 
Колісник Л. О. та 
ас.  
Мосьондз М. В. 
працювали зі 
студентами 
Інституту 
Економіки. 
Соціології 
надано 
статус 
нормативної 
в ІЕ. 
Політологія 
визнана 
Міністерством 
нормативною 
дисципліною
. 

7. Розробка нових  планів навчальних 
дисциплін та спецкурсів 

Протягом 
навчального 
року 

Проф. 
Ю.М.Чекушина 

Розроблені 
стандарти 
ВНЗ з усіх 
навчальних 
дисциплін. 
Стандарт 
дисципліни 
«Русский 
язык как 
иностранный» 
готується. 

8. Вдосконалення технології викладання 
існуючих курсів, розробка мультимедійного 
забезпечення 

Протягом 
навчального 
року 

Доц. 
Г.Л.Первий, 
доц. 
М.В.Зєнкін 

15% 
викладачів 
мають 
робочий кейс 
мультимедійного 
забезпечення
. 

9. Вдосконалення забезпечення самостійної 
роботи студентів 

Протягом 
навчального 
року 

Предметні 
комісії 

 

10. Організація роботи науково-методичного 
семінару з залученням провідних фахівців 

Протягом 
навчального 
року 

Доц. 
Б.О.Галь, 
координатор 
проф. 
В.Ю.Пушкін 

Було 
проведено 5 
засідань 
методологічного 
семінару 

11. Розробка методології роботи навчально-
методичного кабінету в сучасних 
навчальних умовах 

Протягом 
навчального 
року 

Доцент 
Єгорова О.В. 
 

 

12. Організація підвищення кваліфікації 
викладачів 

Протягом 
навчального 
року 

 План 
виконується. 
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Викладачи 
отримали 4 
сертифікати. 

13. Систематизація досвіду роботи соціально-
гуманітарних кафедр 

Протягом 
навчального 
року 

Ас. 
П.О.Чорнобай 

 

14.  Підготовка аналітичних звітів з 
реферування новітньої наукової та 
навчально-методичної літератури 

Протягом 
навчального 
року 

Доц. 
М.В.Зєнкін, 
доц. 
Л.О.Колісник
доц. 
І.О.Кочергін 

 

15. Організація студентських наукових 
конференцій, олімпіад з врученням 
переможцям дипломів імені В.Поставного 
та О.Гончара 

Протягом 
навчального 
року 

Доц. 
Л.Г.Ватченко, 
доц. 
Д.В.Колісник 

Проведено 3 
наукових 
студентських 
конференції 
6 студентів 
отримали 
дипломи  
ім. В.Поставного 
и 5 студентів 
дипломи  
О. Гончара 

16. 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., 
доцент 
Цуп’як І. К. 

Протягом 
року були 
проведені: 
Всеукраїнська 
краєзнавча 
конференція 
(березень 
2012 р.),   
Всекураїнська 
науково-
практична 
(разом з 
ДІППОВ) 
(квітень 2011 р.) 
Другі 
Троньківські 
читання,  
2 круглих 
столи, 1 
презентація 
нових 
видань. 

17. 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. 
доцент  
Первий Г.Л. 

Вийшло 2 
номери 
Гуманітарного 
журналу,  1 
випуск 
Січеславського 
альманаху,  
1 збірник 
наук. статей 
«Маловідомі 
сторінки..» 
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18. Виконання держбюджетних науково-
дослідних робіт. 

Протягом 
навчального 
року 

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

Див. звіти 

19. Вивчення суспільної думки студентів та 
викладачів, розробка на цій основі 
рекомендацій та пропозицій з 
удосконалення навчального процесу (за 
окремим планом) 

Протягом 
навчального 
року 

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

 

20.  Реалізація договорів про співробітництво з 
освітніми та науковими установами 
України 

Протягом 
навчального 
року 

Проф. 
В.Ю.Пушкін, 
проф. 
Ю.М.Чекушина 

Див. звіт про 
роботу 
кафедри 

21. Реалізація спільних проектів та подальший 
розвиток міжнародного співробітництва 

Протягом 
навчального 
року 

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

Див. звіт про 
роботу 
кафедри 

22. Розробка та впровадження системи 
рейтингування викладачів кафедри 

Протягом 
навчального 
року 

Доцент 
Л.О.Колісник
асистент 
М.В.Мосьондз 

Система 
розроблена у 
2011 р., про 
результати її 
реалізації 
див. 
протокол № 
4  від 
19.06.2012 р. 

23. Організація позааудиторної роботи зі 
студентами, студентських клубів («Грані», 
«Джерело», «Соляріс», ім. Грязнова, 
кіноклубу та дискусійного клубу) (за 
окремим планом) 

Протягом 
навчального 
року 

Керівники 
клубів, 
координатор 
доц. 
А.В.Поух 

Див. додатки 
до звіту 
кафедри 

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

Протягом 
навчального 
року 

Професор 
В.Ю.Пушкін, 
доценти 
І.К. Цюп’як, 
Л.Г.Ватченко, 
викладач 
Н.В.Слобода 

Див. додатки 
до звіту 
кафдери 

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

Протягом 
навчального 
року 

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

Див. додатки 
до звіту 
кафдери 

26. Забезпечення функціонування сайту 
кафедри та Інституту гуманітарних проблем 

Протягом 
навчального 
року 

Доценти  
 Г.Л. Первий, 
М.В.Зєнкін 

 Зав. лаб.  
Нових 
технологій 
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гуманітарної 
освіти   
Зайка А. Б. 
забезпечує 
початкову 
стадію. 

27. Виступи в засобах масової інформації Протягом 
навчального 
року 

Координатор 
проф. 
В.Ю.Пушкін 

15 публікацій 
у ЗМІ. 

28. Організація профорієнтаційної роботи 
серед молоді, що навчається 

Протягом 
навчального 
року 

Ст. викл. 
Н.Г.Костюк 

Чумак О. Л., 
Костюк Н. Г., 
Місяць І. Г. 
постійно 
реалізують 
плани роботи 
приймальної 
комісії НГУ. 

 
Загальна характеристика кафедри. 

 
 У колективі кафедри працюють 47 осіб. 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; проф. Ігнатьєва С.Є., проф. 

Чекушина Ю.М., доц. Ватченко Л. Г., нагороджені знаком П. Могили. Доц. Чорнобай 

П. О. – лауреат педагогічних конкурсів Дніпропетровської області. 

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  такі лабораторії: конкретних соціологічних досліджень (доц. 

Колісник Л. О., ас. Мосьондз М.В. здійснюють конкретні соціологічні дослідження 

серед студентської молоді та ПВС, визначають внутрішні рейтингові  показники 

викладачів кафедри), інформаційних методів навчання, співробітники якої  (доц. 

Первий Г. Л., доц. Зєнкін М. В., зав. лаб. Зайка Г. Б.) впроваджують комп’ютерні 

технології у навчальний процес, створюють відповідні сайти, підтримують 

електронний зв’язок у системі локальної мережі НГУ. 

Формування морально-етичних цінностей та забезпечення освітнього 
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комфорту сучасної студентської молоді  відбувається у клубах за інтересами 

(історичному – “Грані”, мовознавчому – “Джерело”, кіноклубі та військово-

патріотичному клубі ім. капітана А. Грязнова). Клубами керують  професор 

Швидько Г. К., доценти Поух А. В., Галь Б. О., Кочергін І. О., ст. викл. Жданова Г. Г.  

Працює Дніпропетровське регіональне відділення науково-дослідного 

інституту козацтва Інституту історії України НАНУ, яке очолює проф. Г.К. Швидько. 

Співробітники   (проф. Ченцова Н. В., доц. Кочергін І. О.)  проводять  регіональні 

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).  

 
1. Навчальна робота 

Навчальна робота кафедри базується на компетентнісному   підході до 
результатів навчання. 

1.1. Загальні характеристики навчальних дисциплін (див. табл. 1.1.1) 
 

Таблиця 1.1.1 
№ 
п/п 

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

Спеціальності, курс 

1. Історія України 24/84 Всі спеціальності 1 курсу 

2. Політологія (за вільним вибором 
студента) 

24/48 
 

Всі спеціальності  III, І курс ЮФ 
 

3. Соціологія (за вільним вибором 
студента) 

24/48 Всі спеціальності II курсу. 

4. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

32/76 Всі спеціальності І, ІІ курсів, 
деякі спец. ІІІ курсу 

5. Історія української культури 24/48 Всі спеціальності ІІ курсу ГРФ, 
ММФ, ФБ, ГФ. 

6. Русский язык как иностранный  160/200 Іноземні студенти І – V курси  

7. Історія держави і права України 120/96 ЮФ, І та II курси  

8. Соціологія права 16/38 ЮФ, V курс 

9. Лексикологія сучасної української 
мови 

24/48 ТП, ІІ курс 

 
1.2. Аналіз поточного контролю засвоєного матеріалу з навчальних 

дисциплін, які мають за кінцевий контроль екзамен. 
Для того, щоб підвищити успішність студентів на кафедрі здійснюється 

постійний моніторинг семестрового і поточного контролю успішності. Система 
існуючого поточного лекційного контролю має такі компоненти: 

•  тестування  лекційного матеріалу; комплексні контрольні роботи; 
•  залікові лекції, лекції зі зворотнім зв’язком.  

Модульний контроль матеріалів семінарських занять має такі форми:  
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• захист індивідуальних завдань; 

• обговорення текстів рефератів;  

• колоквіуми, конференції, термінологічні практикуми та хронологічні 

мінімуми, вирішення логічних вправ; 

• конференції. 

Аналіз поточного контролю засвоєного матеріалу з навчальних дисциплін, які 

мають за кінцевий контроль екзамен, здійснений викладачами кафедри за 

результатами модульних контролів двох останніх навчальних років  (Див. порівняльну 

таблицю 1.2.1.) 

 
Таблиця 1.2.1.  

Оцінки 2010-2011 Оцінки 2011-2012 Дисципліни, чверті 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Історія України/2 чверть 4% 36% 40% 20% 5% 28% 51% 16% 

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

Історія держави і права 
України/1 чверть 

20% 10% 50% 20% 20% 20% 45% 15% 

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)/ 3 чверть 

12% 25% 23% 40% 10% 25% 20% 45% 

 

 Відносно низька успішність з політології та історії держави і права України 

пояснюється складністю  навчального матеріалу, який необхідніно аналізувати, 

оперувати даними, розуміти сутність подій.  Студенти повільно опановують 

понятійний апарат. Ті з них, хто не відвідував лекцій та семінарів не можуть вирішити 

проблемні питання модульних завдань.  

 
1.3. Аналіз кінцевого контролю за результатами двох поточних контролів (МЛК  
та МКСЗ, заліку, іспиту). Див. табл. 1.3.1. 
           

Таблиця 1.3.1 
Абсолютна успішність 
2010-2011 

Абсолютна успішність 
2011-2012 

Дисципліни 

іспити заліки іспити заліки 

Історія України 95%  95% - 

Політологія 90%  90% - 

Соціологія  90%  80% 
Соціологія права 90%  80%  
Українська мова за професійним 
спрямуванням 

80%  80%  

Історія держави і права України 95%  80%  
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Русский язык как иностранный 90%  80%  

Історія української культури  90%  85% 
 
           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. 

 
Соціологія права 

Ця дисципліна викладається для студентів юридичного факультету. 
Соціологія права досліджує функціонування права в системі соціальних 

інститутів суспільства, динаміку і структуру правових норм та їх роль у суспільному 
житті людей. 
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Важливим складовим компонентом соціології права є соціологічні дослідження. 
Але варто зазначити, що юридична наука недостатньо використовує конкретні 
соціологічні дослідження, а головне, – їх ефективні результати. Не можна 
недооцінювати того положення, що соціологічні дослідження в праві реалізуються на 
стику соціології і права. Тому вони є приклад системного підходу до вирішення 
актуальних питань державного і правового творення, які є досить актуальними для 
сучасного українського суспільства.   
 
Політологія (за вільним вибором студентів) 

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.  
 
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 как иностранный 

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, 
ономастику, а також окремі її підрозділи: антропоніміку, топоніміку, гідроніміку, 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
3.1. Види самостійної роботи студентів  

Аналіз самостійної роботи студентів з базових навчальних дисциплін (див. табл): 
 

Таблиця 3.1.1.  
Дисципліна Види самостійної роботи  Форми контролю 
1 2 3 
Історія 
України 

Підготовка до тестування, 
колоквіумів, контрольних робіт, 
семінарів. 
 

Тестування, опитування, логічні вправи та 
проблемні завдання, мнемотурніри, 
конференції. 

Політологія Підготовка до тестування; 
виконання аналітичного 
індивідуального завдання  на 
тему: “Політичні системи країн 
світу”. 

Тестування, захист індивідуального 
завдання, контрольна робота. 

Соціологія Підготовка до тестування, 
контрольних робіт, а також 
конкретні соціологічні 

Тестування, опитування,  захист 
пояснювальної записки до конкретного 
соціологічного  дослідження,  презентація, 

 
Предметні комісії (секції) 

 
 

Завкафедри 

історія політологія філологія 

 

 

соціологія 

              Заступник завкафедри з  
       навчально- методичної роботи 

 
Навчально-методичний кабінет  
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дослідження. есе, творчих малюнків. 
Соціологія 
права 

Підготовка до тестування, 
контрольних робіт, а також 
конкретні соціологічні 
дослідження. 

Тестування, опитування,  захист 
пояснювальної записки до конкретного 
соціологічного  дослідження. 

Українська 
мова (за про-
фесійним 
спрямуван-
ням) 

Формування кейсу ділових 
паперів, укладання 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 

Русский язык 
как 
иностранный 
 

Укладання словників, 
підготовка до диктантів, 
ділових ігор. 

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

Історія 
української 
культури 

Підготовка до тестування, 
семінарських занять, 
колоквіумів та контрольних 
робіт. 

Тестування, опитування, логічні вправи та 
проблемні завдання. 

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

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

 
3.2. Методичне забезпечення навчального процесу має такі форми: 

а) підготовка до друку  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 НГУ з усіх дисциплін, які викладає 

кафедра; 

д) участь у науково-методичних конференціях. 

 За два останніх роки надруковані такі  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. 
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 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. Тестові завдання для контрольних  заходів з навчальної дисципліни «Історія 

України» для студентів І курсу / І. О. Кочергін та інші. – Д.: НГУ,  2011. –39 с.  

 5. Завдання для контролю знань студентів І курсу з заходів з навчальної 

дисципліни «Історія України» / упор. В. О. Василенко та інші. – Д.: РВК НГУ, 2011. –

15 с.   

        6. 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 до друку  рекомендовано методичний комплекс  

«Політологія». 

 

4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

4.1. На кафедрі працювали 27 викладачів.  

Історію України, історію держави і права України  та історії української 

культури викладали: 

- професори – 4 (Швидько Г.К., Василенко В.О.,Чекушина Ю.М., Ченцова Н.В.)., 

-доценти – 6 (Федорова В. І., Ватченко Л.Г., Кочергін І.О., Первий Г.Л. Колісник Д. В., 

Чорнобай П. О.). 

Політологію викладали: 

- професор - 1 (Пушкін В.Ю.), 

- доценти, - 3 (Галь Б.О., Поух А.В., Зєнкін М.В.). 

Соціологію, соціологію права викладали: 

- доцент – 1 (Колісник Л.О.) 

- асистент – 1 (Мосьондз М.В.) 

Українську мову (за професійним спрямуванням), лексикологію викладали:  

-професор – 1 (Ігнатьєва С.Є.); 

- доценти – 2 (Цюп’як І.К., Слобода Н. В.) 

- ст. викл. – 2 (Жданова Г.Г., Костюк Н.Г.); 

- викл. - 1 (Чумак О.Л.). 

Російську мову викладали викладали:  : 

- професор – 1 (Мамрак А.В.); 
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- доцент – 1 (Єгорова О. В.)  

-  викл.- 1 (Місяць І. Г.)  

Культура життя викладали:: 

- професор -1 (Ніколаєва Т. Г.); 

- доцент -1 ( Павличенко А. В.) 

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, кодоскоп - 1 , діапроектор – 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. 

6.1. За звітний період науково-дослідна робота кафедри мала такі напрями: 

• 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; 
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• 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 2011/2012 н.р. викладачі, аспіранти, докторант, співробітники кафедри 

підготували та видали друком 72 наукових статті у фахових виданнях та 46 статей 

вийшло друком у різних центральних та обласних наукових виданнях (не фахових); 

рецензій на наукові дослідження учених України було підготовлено 25. 

Викладачі кафедри взяли участь у 61 науковій, науково-практичній, науково-

методичній конференціях різного формату.  20 з них – міжнародні (Україна Росія, 

Польща, Біларусь, Чехія); 38– Всеукраїнські та 3 – регіональні та міжвузівські 

конференції.  

На базі кафедри були проведені: Другі Всеукраїнські «Троньківські читання», І 

Всеукраїнська  науково-краєзнавча конференція "Дослідники і дослідження природи 

Придніпров’я XVII-ХХІ ст.", Всеукраїнська науково-практична конференція 

(Березняківські педагогічні читання). 

 

Соціологи кафедри підготували звіти про результати конкретних соціологічних 

досліджень та виконання дослідницької теми. 

6.2. На кафедрі є аспірантура і докторантура: 7 аспірантів,  1 докторант. Наукові 

керівники – професори В.Ю. Пушкін, Г.К. Швидько, Н.В. Ченцова, В.О. Василенко,  

Г. Л. Первий, доцент Кочергін І. О. 

6.3. Кафедра має два фахових видання – «Гуманітарний журнал», «Історія 

культури Придніпров’я: маловідомі сторінки», в яких щорічно публікують наукові 

доробки  50 українських та іноземних дослідників. Видається також щорічник 

«Січеславський альманах». 
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6.4.У звітному періоді здобувачем А. Г. Перетокіним була захищена 

кандидатська дисертація  та затверджена до захисту  кандидатська дисертація 

аспіранта  Недрі К.М.  

Викладачі кафедри підвищують професійний рівень та педагогічну 

майстерність на постійнодіючому методологічному семінарі ( керівник доц. Галь Б. 

О.). 

7. Виховна робота. 

 Викладачі 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  культури 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 з  Інститутом вищої школи та Могильовським 

університетом (Республіки Біларусь);  Інститутом Європи міста Троллехеттена 

(Швеція); вищими навчальні заклади РФ. 

- навчання викладачів у докторантурі університету ім. М. Кюрі-Складовської 

міста Любліна  (Польща). 

 
 
Діяльність кафедри у 2011/2012 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 21 д.і.н., проф. кафедри 
2.  Ватченко Л.Г. 01.08.51 37 к.і.н., доц. 
3.  Єгорова О.В. 20.02.71 7 к.і.н., доцент кафедри 
4.  Галь Б.О. 01.01.75 15 к.і.н., доц. 
5.  Жданова Г.Г. 30.10.51 19 ст. викл. 
6.  Зєнкін М.В. 29.03.73 15 к.і.н.,доцент 
7.  Колісник Л.О. 27.02.76 10 к. соц. н., доц. 
8.  Костюк Н.Г.  21.03.61 19 ст. викл. 
9.  Колісник Д.В. 02.05.82 7 к.і.н., доцент 
10.  Крен Ю. О. 08.12.188

4 
4 асист., декретна відпустка 

11.  Лаптурова Я. .О. 18.10.1978 13 асист., декретна відпустка 
12.  Мамрак А.В. 06.11.38 13 канд. філол. наук, проф. кафедри 
13.  Мосьондз М.В. 18.10.78 5 асистент 
14.  Первий Г.Л. 20.03.64 24 к.і.н., доц. 
15.  Поух А.В. 20.03.57 13 к.і.н., доцент 
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16.  Пушкін В.Ю. 28.01.38 43 зав.каф., к.і.н., проф., Засл. прац. народної 
освіти України,засл. проф. НГУ 

17.  Слобода Н. В. 15.11.84 2 к.і.н., доцент кафедри 
18.  Федорова В.І. 01.10.37 44 к.і.н., доц. 
19.  Цюп’як І.К. 19.04.64 10 к. філолог. наук, доцент 
20.  Чекушина Ю.М. 29.04.48 41 к.і.н., проф. кафедри 
21.  Чорнобай П. О.  17.06.1983 6 к.і.н. доцент кафедри 
22.  Чумак О.Л. 05.07.72 11 викладач 
23.  Ченцова Н.В. 24.03.61 11 к.і.н., проф. кафедри 
24.  Швидько Г.К. 01.05.44 16 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 19 к.і.н., доц. 
2. Кочергін І.О. 28.09.1975 9 к.і.н., доц. 
3. Місяць І.Г. 11.07.1948 3 викл. 
4. Ніколаєва Т. Г. 7.04.1948 2 к.т.н.професор 
5. Павличенко А. В. 6.09.1977 2  к. біол. н. доц. 

 
Лаборантський склад кафедри та методисти 

         Додаток 3 
№№ Прізвище, ініціали Дата народження Стаж роботи на 

кафедрі 
 

Освіта 

1. Зайка А.Б. 09.11.1981 4 Вища 

2. Нікітенко І. С. 28.05.1982 3 Вища 
4. Шлопоченко Т.І. 01.01.1947 8 Вища 
6. Шевченко М. В. 04.09.1982 4 Вища 
7. Зимницька С.П. 19.10.1985 4 Вища 
8. Івченко Р. В. 21.07.195 3 Вища 
7. Баранник Л.О. 01.03.1949 30 Вища 
8. Холод Р.М. 07.09.1929 28 Вища 
9. Козачок С. В.  3 Вища 
10. Порозова В.Є 16.06.1958 4 Середня 

спеціальна 
 

Додаток 
4 

 
Матеріально-технічна забезпеченість 

Навчальний рік Пп\
п 

Показник 

2010/2011 2011/ 
2012 

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

756,93 756,93 
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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,  5656 5718 

 в т.ч. навчальної 3116 3131 

 •наукової 801 805 

 •методичної 1723 1780 

 періодичної 16 2 

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

- - 

 
 

 
 
 
 

Організація і проведення наукових  досліджень  
Додаток 
5 

№ Рік 

Пп\п 

Показники 

2011 2012 

1. Обсяг фінансування, всього, грн.  - 

 в т.ч. • держбюджетних 28.000 грн. 4.800 грн. 

 • договірних   

 • міжнародні фонди та інші фундації - - 

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

 •фундаментальні - - 

 •прикладні 28.000 грн. 4.800 грн. 
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 •розробки, дослідні зразки - - 

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

- - 

 Чисельність виконавців НДР, чол. - - 

 в т.ч. штатні працівники - - 

 із них: доктори наук - - 

 •кандидати наук - - 

 професорсько-викладацький персонал - - 

 із них: доктори наук - - 

 •кандидати наук  - 

3. Процент участі професорсько-викладацького складу в 
науковій роботі (договірна) 

12% 12% 

 Кількість виконаних робіт, одиниць  1 - 
 

 Кількість закінчених робіт, всього 1  

 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: - - 

 із них: - - 

 •монографій, одиниць, друк. арк.   

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

4 4 

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. 

- - 
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Міжнародні зв’язки 
Додаток 
6 

 №№
пп\п 

Показник 

2011 2012 
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 6 

3. Кількість аспірантів, які навчаються у зарубіжних навчальних 
закладах 

1 1 

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 

4 6 

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 

1 1 

12. Кількість спільних малих підприємств із зарубіжними партнерами - - 
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ЗВІТ 
про роботу Центру культури української мови ім. Олеся Гончара 

за 2011 – 2012 н.р. 
 
 

Протягом звітного періоду згідно з планом проведено наступну 
роботу: 

ДАТА ЗАХІД 
ВЕРЕСЕНЬ 2011 р. 

17.09.2011 
Відвідування судентами театру одного актора „Крик” під 
керівництвом викладачів української мови. Перегляд 
вистави „Мутація”. 

24.09.2011 
Відвідування судентами театру одного актора „Крик” під 
керівництвом викладачів української мови. Перегляд 
вистави „Mollis”. 

25.09.2011 
Відвідування судентами театру одного актора „Крик” під 
керівництвом викладачів української мови. Перегляд 
вистави „Mollis”. 

29.09.2011 
Відвідування судентами театру одного актора „Крик” під 
керівництвом викладачів української мови. Перегляд 
вистави-контакт „Сонце в очах твоїх...”. 

27.09.2011 
31.09.2011 

Участь Центру культури української мови ім. О. Гончара у 
„Ярмарку можливостей-2011”. 

ЛИСТОПАД 2011 р. 

09.11.2011 

„Словники – музеї слів, у них місце і для старого, і для 
нового слова знайдеться” (С. Пушик). Свято українського 
словника. У заході приймали участь В. Єкшов, 
Л. Степовичка, О. Вусик, Р. Маменко та інші. А також 
ректор ДВНЗ „НГУ” Г.Г. Півняк, 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, 
Г.Г. Жданова), студенти НГУ. 

14.11.2011 

І етап (відбірковий) конкурсу „Ваша Величносте, 
Грамотність!” на краще написання диктанту з української 
мови серед викладачів та студентів нефілологічних 
спеціальностей, започаткованого в інституті філології та 
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17.11.2011 

журналістики Житомирського державного університету 
імені І. Франка від 2007 р. ІІ етап (підсумковий) конкурсу 
проходитеме 19 лютого (до Міжнародного дня рідної мови) в 
Житомирі. Переможці та призери отримають дипломи та 
грошові премії: І місце – 1500 грн., ІІ місце – 1000 грн., ІІІ 
місце – 500 грн. Конкурс проводиться за підтримки 
народного депутата України Сергія Пашинського. 

ДАТА ЗАХІД 
ГРУДЕНЬ 2011 р. 

14.12.2011 

Поетичний слем „Мистецтво – тайноцвіт любові”. У 
програмі змагання між поетами-початківцями, читання 
поезій улюбленних авторів, виставка студентських творчих 
робіт та творчі виступи студентів. Нагородження 
переможців. 

20.12.2011 

Літературний вечір Олександра Ратнера „От наброска до 
картины”. У програмі: 
• відкрите інтерв’ю з Олександром Ратнером; 
• презентація його нової книги „Раз Париж, два Париж…”; 
• поетична сторінка; 
• творчі літературні дискусії. 

СІЧЕНЬ 2012 р. 

13.01.2012 

Участь у телепрограмі „Відкритий файл” (51 канал). 
Викладачі кафедри історії та політичної теорії І.К. Цюп’як, 
П.О. Чорнобай та актив Центру культури української мови 
ім. О. Гончара прийняли участь у святковій програмі, 
присвяченій тематиці „Щедрий Вечер, 13-14 січня. 
Маланка-Василь. Шедрування, віншування, традиційні 
частування”. 

17.01.2012 

У меморіальному будинку-музеї Д.І. Яворницького 
відбувся традиційний захід – Різдвяні погостини. Захід був 
присвячений традиціям святкування Різдва в Україні, 
зокрема на Придніпров’ї. Народний ансамбль „Кодачанка” 
виступив з Різдвяною програмою. Директор Центру 
культури української мови ім. О. Гончара І.К. Цюп’як, 
методист Р.В. Івченко та  актив Центру прийняли участь у 
святковому заході. В невимушеній атмосфері старовинного 
будинку, кожен бажаючий поділився спогадами, як 
проходили Різдвяні свята в його особистому житті, 
висловив свої думки, поспівав. 

31.01.2012 

Показ вистави „Ніч перед Різдвом” за участю студентів 
ДВНЗ „НГУ” факультету інформаційних технологій, 
гірничого факультету. Вистава проходила в Культурно-
освітньому центрі ДВНЗ „НГУ”. На заході були присутні 
викладачі кафедри історії та політичної теорії (І.К. Цюп’як, 
Н.Г. Костюк, С.Є. Ігнатьєва, О.Л. Чумак), студенти НГУ. 
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ЛЮТИЙ 2012 р. 

21.02.2012 

Шоу-гра „Я люблю Україну” за участю студентів різних 
груп НГУ. Захід присвячений Дню рідної мови. Студенти з 
різних груп під керівництвом викладачів української мови 
обєдналися в три команди. Шоу-гра представляла собою 
змагання, під час якого студенти працювали у групах, 
підтверджуючи свої знання про Україну. Організатор 
Н.В. Слобода. У заході приймали участь викладачі 
І.К. Цюп’як, Н.Г. Костюк та О.Л. Чумак. 

ДАТА ЗАХІД 

23.02.2012 

Нагородження переможців конкурсу на кращу публікацію у 
журналі „Бористен” у 2011 році. На заході буди відзначені 
переможці конкурсу: Іван Данилюк (у номінації „Проза”); 
Володимир Лендич (у номінації „Поезія”); Микола 
Воротиленко (у номінації „Публіцистика”); Світлана 
Ігнатьєва (у номінації „Краща науково-популярна розвідка”). 
У заході приймали участь викладачі кафедри історії та 
політичної теорії. Організатор С.Є. Ігнатьєва. 

24.02.2012 

Зустріч з українськими письменниками В. Шовкошитним 
та Ю. Буряком. У програмі заходу презентація книг 
видання, В. Шовкошитного, творча бесіда зі студентами. У 
заході приймали участь 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, 
Г.Г. Жданова), студенти НГУ. 

БЕРЕЗЕНЬ 2012 р. 

12.03.2012 Шевченківські читання. „Шевченка вільне слово житиме в 
віках”. 

14.03.2012 „У світі сучасної поезії”. Зустріч з криворізькими поетами 
Ольгою Хвостовою і Максимом Кабіром. 

КВІТЕНЬ 2012 р. 

02.04.2012 
03.04.2012 

Актив Центру культури української мови ім. О. Гончара 
(ДВНЗ „НГУ”) (проф. С.Є. Ігнатьєва, доц. І.К. Цюп’як, 
студент Дмитро Солодовник) побував на заходах з нагоди 
вшанування пам’яті Олеся Гончара у місті Києві. 
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05.04.2012 
06.04.2012 

Традиційні Всеукраїнські Гончарівські читання. У 
програмі: презентація книги ректора Полтавського 
національного педагогічного університету 
ім. В.Г. Короленка, доктора філологічних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України, академіка 
Академії вищої освіти України, члена Національної спілки 
журналістів України М.І. Степаненка „Аксіосфера 
щоденникового дискурсу письменника О. Гончара”; 
обговорення книги гостями конференції; інтерв’ю з 
проф. М.І.Степаненком; інсценізація уривку з роману 
О. Гончара „Людина і зброя” студентським активом 
Центру; урочистості біля Гончарівської верби; 
відвідування виставки „Мистецькі атрибути великодніх 
свят”; зустріч з сестрою О. Гончара О. Совою у Ломівці; 
екскурсія до Петриківки. 

18.04.2012 

День української мови. „Відкриття України для іноземців”. 
Виїзне засідання на кафедрі англійської мови. Участь у 
заході приймали викладачі І.К. Цюп’як, О.В. Єгорова та 
актив Центру. 

ДАТА ЗАХІД 
ТРАВЕНЬ 2012 р. 

21.05.2012 

У музеї „Літературне Придніпров’я” відбувся ювілейний 
творчий вечір Лесі Степовички в інтер’єрі старовинних 
рушників Булахівської родини „ДО ТЕБЕ НА СПОВІДЬ, 
ПРЕЧИСТА ОРЕЛЕ…”. У програмі: презентація нової 
книги прози „НІМЦІ В ГОРОДІ” та книги „ВІВАТ, 
СТЕПОВА АМАЗОНКО!” У заході приймали участь 
завідувач кафедри історії та політичної теорії 
В.Ю. Пушкін, викладачі С.Є. Ігнатьєва, Н.Г. Костюк, 
І.К. Цюп’як, відомі письменники та провідні майстри 
сцени театрів Дніпропетровська.  

 
 

Директор Центру культури 
української мови ім. Олеся Гончара, 
доцент        І. К. Цюп’як  
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ЗВІТ 
про роботу українознавчого клубу „Джерело” 

за 2011 – 2012 н.р. 
 

Протягом звітного періоду згідно з планом проведено наступну 
роботу: 

ДАТА ЗАХІД 
27.09.2011 
31.09.2011 

Участь українознавчого клубу „Джерело” у „Ярмарку 
можливостей-2011”. 

25.10.2011 

75-річчю з дня народження Івана Драча. Засідання клубу 
„Джерело” на тему: „Народжуйте себе допоки світу…”  
Організатори заходу викладачі української мови кафедри 
історії та політичної теорії Г.Г. Жданова, Н.В. Слобода. 

20.12.2011 

Відвідування музею-садиби Д.І. Яворницького. Виїздне 
засідання клубу „Джерело” на тему: „Скарби української 
писемності (присвячене Нестору Літописцю)”. Організатор 
Г.Г. Жданова. 

06.03.2012 

Засідання клубу „Джерело” на тему: „Становлення та 
розвиток українського кіно” (частина 1). Студенти з різних 
груп виступили з цікавими доповідями та презентаціями, 
які присвячені тематиці засідання. Організатор Н.Г. Костюк 

10.05.2012 

Засідання клубу „Джерело” на тему: „Становлення та 
розвиток українського кіно” (частина 2). Студенти з різних 
груп виступили з цікавими доповідями та презентаціями, 
які присвячені тематиці засідання. Організатор Г.Г. 
Жданова. 

16.05.2012 

Засідання клубу „Джерело” на тему: „Українські 
живописці”. Студенти з різних груп виступили з цікавими 
доповідями та презентаціями, які присвячені тематиці 
засідання. Організатор Г.Г. Жданова.  

 
 
 
Керівник клубу „Джерело”, 
ст. викладач       Г.Г. Жданова  
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Звіт 
про роботу студентського військово-історичного клубу 
ім капітана А.І. Грязнова у 2011-2012 навчальному році 

 
 
 Клуб було засновано у грудні 2002 року при кафедрі історії та політичної теорії 
НГУ.  
З вересня 2003 р. клуб носить ім’я випускника ДГІ 1941 р., воїна-альпініста Андрія 
Іннокентійовича Грязнова. Основна мета клубу: виховання студентської молоді на 
прикладах героїчного минулого українського народу. 
  Рада клубу: 

1. Поух А.В. – голова ради клубу. 
2. Пушкін В.Ю. – зав. кафедри історії та політичної теорії. 
3. Нікітенко І.С. – директор музею історії НГУ. 
4. Молчанов В.І. – голова ради ветеранів НГУ. 
5. Клочко О.А. – ст. викладач військової кафедри. 
6. Заказнов В.Ф. – співробітник Жовтневого райвиконкому. 
7. Качілов Б. – колишній студент гр. СМ-04-1. 
8. Чалий С.О. – зам. голови Жовтневої районної ради ветеранів Афганістану. 
9. Лєдєньова Н.Д. – співробітник бібліотеки НГУ. 
 
З вересня 2011 р. по квітень 2012 р. було проведено шість засідань: 
1. 28.09.2011 – До Дня партизанської слави «Фронт в тилу у ворога».  В засіданні 
взяв участь колишній підпільник з м. Кривого Рогу В.І. Конев, співробітники 
кафедри та бібліотеки. Були використані кадри воєнної хроніки.  

2. 21.10.2011 – Науково-практична конференція «Маловідомі сторінки Великої 
Вітчизняної війни». В роботі конференції взяв участь заступник голови 
Дніпропетровської обласної ради Д.Г. Безуглий. З доповіддю виступив доцент 
Первий Г.Л. Тема була розкрита у виступах ветеранів війни та Збройних Сил: 
В.О. Лекомцева, А.В. Поуха, Й.І. Коваля, О.О. Хоменка. 

3. 25.11.2011 – «Роль козацтва в українському державотворенні». В засіданні взяли 
участь науковці кафедри професори В.О. Василенко, Н.В. Ченцова; 
представники старшини Всеукраїнського козацького війська полковники 
Ляшенко О.Ю. і Мочалі О.О.; фахівці з козацьких бойових мистецтв – 
вихованці дитячої спортивної школи «Спас-Штурм» (тренер – Г. Поляков). 

4. 14.02.2012 – Засідання, присвячене 23-й річниці виводу радянських військ з 
Афганістану. Взяли участь ветерани афганської війни: Поварчук Т.П., 
Сіромашенко В.А., Чалий С.О., Бабенко С.О., Поух А.В., Молчанов В.І. 
Демонструвалося багато кіно-, фотодокументів. У виконанні студентів звучали 
«афганські» пісні та вірші. 

5. 28.03.2012 – «Перша світова війна: маловідомі сторінки історії». В засіданні 
взяли участь науковці кафедри Ю.М. Чекушина, В.О. Василенко, Г.Л. Перший. 
Питання тактики та стратегії розглянув в своєму виступі полковник Чалий С.О., 
Богдан Качалов продемонстрував зразки озброєння та військової амуніції тих 
часів.   
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6. 12.04.2012 – Науково-теоретична конференція «Велика Перемога над 
нацизмом». В роботі конференції взяли участь генерали Клешня А.Ф., 
Васильков А.Л., ветерани війни та Збройних Сил Басс С.Б., Жаров О.Ф., 
Молчанов В.І., Немикин А.К., Поух А.В. 

 
Всі засідання викликали живий інтерес учасників. 
 
 
Керівник студентського військово-історичного клубу 

ім капітана А.І. Грязнова, 
 доцент        Поух А.В.    

 
 
 
 

ЗВІТ 
про роботу Українсько-шведського наукового 

та культурно-освітнього центру 
 
1. Центр брав активну участь в організації міжнародного науково-
освітнього проекту «Інтеркультуралізм та сталий розвиток». За 
допомогою працівників Центру узгоджені основні напрямки координації 
роботи учасників проекту з різних країн світу. 
2. Працівники Центру Д.В.Колісник і Г.Л. Первий брали участь у 
підготовці колективної монографії «Підприємництво задля сталого 
розвитку». Підготовлено два розділи колективної монографії, текст 
вичитано, внесені редакторські правки. Текст видається за загальною 
редакцією Маркуса Бюссі – професора Сіднейського університету. 
3. Розроблено стандарт нового курсу за вибором студента – 
«Інтеркультуралізм та сталий розвиток». В новому навчальному році курс 
буде викладатися на 3-4 курсах гірничого факультету в групах з 
поглибленим вивченням англійської мови. 
4. Підтримуються активні контакти з представниками Сіднейського 
(Австралія) та Бомбейського (Індія) університетів. Планувався візит 
професора Бомбейського університету Вішванатхана Ананда, який не 
відбувся через фінансові причини. 
5. Розпочато роботу щодо отримання гранту на реалізацію міжнародного 
науково-освітнього проекту «Інтеркультуралізм та сталий розвиток». 
Ефективність контактів зі шведською стороною ускладнена проблемами 
шведської сторони – відповідний курс щодо сталого розвитку в 
Університеті Заходу в цьому році не викладався, шведська сторона 
відчуває складності з фінансуванням міжнародного проекту. 
 
Директор Українсько-шведського 
наукового та культурно-освітнього центру, 
доц.          Первий Г.Л. 
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