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Звіт про виконання робочого плану  
кафедри історії та політичної теорії 

на 2014/2015 навчальний рік 

№
пп 

Название мероприятия 
 

Сроки 
прове-
дения 

Ответственный Прим 

І. Заседания кафедры 

1. 

О перспективных направлениях 
деятельности кафедры, 
ключевых задачах кафедры в 
предстоящем  учебном году. 
Утверждение плана работы 
кафедры. 

Август Проф. Пушкин В.Е. 
 

см. Протоколы 
№ 7 от 29.08.14, 
№9 от 21.10.14, 
перспективный 
план развития 
кафедры 2014-
2020 гг. 

2. 

Утверждение учебной нагрузки 
преподавателей, 
индивидуальных планов работы 
и планов работы предметных 
комиссий. 

 
Проф. Пушкин В.Е. 
Председатели 
предметных комиссий 

см. Протокол 
№ 7 от 29.08.14,  

1. 

О формировании и реализации 
комплексной программы 
использования электронных 
средств в учебном процессе. 

Октябрь Доц. Первый Г.Л. см. Протокол 
№9 от 21.10.14 

2. 

О состоянии и результатах 
научно-исследовательской 
работы доц. Галя Б.А. и 
старшего преподавателя  
Костюк Н.Г. 

 доц. Галь Б.А. 
ст.преп. Костюк Н.Г. 

см. Протоколы 
№ 9 от 21.10.14, 
№ 10 от 17.12.14 

3. О подготовке студенческих 
конференций и олимпиад.  Председатели 

предметных комиссий 
см. Протокол 
№ 9 от 21.10.14 

4. 
Информация о решениях 
ученого совета, распоряжениях 
ректората. 

 Проф. Пушкин В.Е. см. Протокол 
№ 9 от 21.10.14 

1. Утверждение отчетов 
аспирантов кафедры Декабрь 

Аспиранты, 
научные 
руководители 

см. Протокол 
№ 8 от 19.09.14 

2. О предварительных итогах 
модульного контроля.  

Председатели 
предметных комиссий 
Проф.Чекушина Ю.Н. 

см. Протокол 
№ 10 от 17.12.14 

3. 

Об организации предметными 
комиссиями открытых лекций и 
взаимопосещения занятий 
преподавателей. 

 Председатели 
предметных комиссий 

см. Протокол 
№ 10 от 17.12.14 

4. 
О выполнении доц. Первым Г.Л. 
индивидуального плана научно-
исследовательской работы. 

 Доц. Первый Г.Л. см. Протокол 
№ 10 от 17.12.14 

1. 
О выполнении индивидуальных 
планов работы преподавателями 
кафедры по итогам I семестра. 

Февраль Все преподаватели 
Проф. Пушкин В.Е. 

см. Протокол 
№ 1 от 11.02.15 

2. О ходе выполнения планов 
работы предметных комиссий.  

Председатели 
предметных комиссий 
Доц.Колесник Д.В. 

см. Протокол 
№ 1 от 11.02.15 
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3. 
О состоянии и мерах по 
повышению рейтинговых 
показателей кафедры 

 Проф.Чекушина Ю.Н. 
Доц.Колесник Л.А. 

см. Протокол 
№ 1 от 11.02.15 

4. 

О состоянии и результатах 
научно-исследовательской 
работы профессора кафедры 
Ченцовой Н.В. 

 К.и.н., проф.  
Ченцова Н.В. см. отчет 

5. 
Информация о приказах 
ректора, решениях ученого 
совета и ректората 

 Проф. Пушкин В.Е. см. Протокол 
№ 1 от 11.02.15 

1. 

О ходе внедрения в учебный 
процесс компонентов 
дистанционного обучения 
студентов. 

Апрель Доц. Колесник Д.В. см. портал 

2. 

О ходе подготовки и издания  
(печатные и электронные 
версии) планируемой 
монографической и учебно-
методической литературы. 

 Проф.Василенко В.А. см. Протокол 
№ 10 от 17.12.14 

3. 

О продлении с преподавателями 
кафедры контрактов, срок 
контрактов которых 
заканчиваются в текущем 
учебном году. 

 
Проф. Пушкин В.Е. 
Доц. Мосендз М.В. 
 

см. Протокол 
№ 4 от 07.04.15 

1. 

Утверждение отчетов 
преподавателей о выполнении 
индивидуальных планов работы 
в 2014-2015 учебном году. 

Июнь Все преподаватели см. Протокол 
№ 6 от 22.06.15 

2. 
О выполнения планов работы 
кафедры по итогам текущего 
учебного года. 

 
Проф. Пушкин В.Е. 
Председатели 
предметных комиссий 

см. Протокол 
№ 6 от 22.06.15 

3. О подготовке к предстоящему 
ученому году.  Проф. Пушкин В.Е. 

Проф.Чекушина Ю.Н. 
см. Протокол 
№ 6 от 22.06.15 

ІІ. Организационное обеспечение работы кафедры 

1. 

Реализация планов работы 
кафедры, индивидуальных 
планов, нормативных 
документов. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф. Пушкин В.Е. 
Заместители 
зав.кафедрой 
Председатели 
предметных комиссий 

см. Протоколы 
№ 1, 6 

2. 

Участие в осуществлении 
мероприятий, посвященных 115-
летию НГУ и иным 
знаменательным датам. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф. Пушкин В.Е. 
Проф. Швыдько А.К. 
Доц. Колесник Д.В. 

см. отчеты 
предметных 
комиссий, 
Центров, клубов 

3. 

Системное использование 
информационных технологий, 
электронных средств в учебном 
процессе. Создание комплекта 
видеолекций по основным 
курсам. Пополнение 
электронной студенческой 
библиотеки на сайте кафедры. 
 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Доц. Первый Г.Л. 
Доц. Зенкин М.В. 
Доц. Чернобай П.А. 

см. библиотеку 
кафедры 
http://ipt.nmu.org
.ua/ru/student/lib.
php 
 
см. Протокол 
№ 9 от 21.10.14 
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4. 

Активизировать зарубежные 
научно-образовательные связи 
кафедры. Осуществлять 
мониторинг международных 
изданий, в которых могут быть 
опубликованы труды 
преподавателей кафедры. 
Обеспечить регистрацию 
кафедральных изданий в 
международных агенциях 
импакт-фактора 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Доц. Первый Г.Л. 
Доц. Егорова Е.В. 
Доц. Галь Б.А. 

см. отчеты 
преподавателей 

5. 

Внедрение элементов 
дистанционного образования в 
учебный процесс  
(на основе отдельного плана) 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Доц. Первый Г.Л. 
Доц. Зенкин М.В. 
 

см. библиотеку 
кафедры 
http://ipt.nmu.org
.ua/ru/student/lib.
php 
см. портал 

6. 

Расширение номенклатуры 
учебных курсов по выбору 
студентов с последующей 
презентацией. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Председатели 
предметных комиссий 
 

см. Протокол 
№ 2 от 13.03.15 

7. Системное обновление учебно-
методических комплексов. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Председатели 
предметных комиссий 

см. Протоколы 
№ 7 от 29.08.14, 
№ 2 от 13.03.15 
см. отчет об 
методической 
работе. 

8. 

Организация работы научно-
методического и экспертного 
(для соискателей научных 
степеней) семинаров (по 
отдельному плану), 
прохождения стажировки 
преподавателями кафедры. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф. Пушкин В.Е. 
Доц. Галь Б.А. 
Доц.Ватченко Л.Г. 
 

см. отчеты о 
стажировках 

9. 

Изучение общественного 
мнения студентов и 
преподавателей, разработка на 
этой основе соответствующих 
рекомендаций (по отдельному 
плану) 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Доц.Колесник Л.А. 
Доц.Мосендз М.В. 

см. отчеты по 
результатам 
социологич. 
исследований 

10. 

Совершенствование 
рейтинговой системы оценки 
деятельности профессорско-
преподавательского состава 
кафедры. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Доц.Колесник Л.А. 
Доц.Мосендз М.В. см. отчет 

11. 

Использование разнообразных 
форм сотрудничества со 
студентами, привлечение 
студенческого актива к 
обсуждению вопросов учебной 
работы на заседаниях кафедры. 
Установление постоянных 
рабочих контактов со 
старостами студенческих групп. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф. Пушкин В.Е. 
Доц.Цюпьяк И.К. 
Доц.Колесник Л.А. 
Председатели 
предметных 
комиссий, 
Руководители 
студенческих клубов. 

см. отчеты о 
работе 
предметных 
комиссий, 
Центров, клубов 
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12. 

Организация реферативной 
работы с целью изучения и 
внедрения опыта отечественной 
и зарубежной высшей школы. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Доц. Чернобай П.А. 
Доц. Слобода Н.В. 
Мет. Ивченко Р.В. 

Выступление на 
методическом 
семинаре, 
декабрь 2014 г. 

13. 

Реализация договоров о 
сотрудничестве с 
академическими институтами и 
вузами Украины. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф. Пушкин В.Е. 
Проф. Ченцова Н.В. 
Проф. Игнатьева С.Е. 
 

см. отчеты 
исполнителей 

14. Обеспечение работы учебно-
методического кабинета. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

ст.лаб. Баранник Л.А. 
Выполнение 
отдельных 
планов 

15. 

Подготовка и издание 
монографий и учебно-
методической литературы 
(электронные и печатные 
версии) по отельному плану. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф.Василенко В.А. 
Председатели 
предметных комиссий 

см. Протокол 
№6 від 22.06.15 

16. Издание специализированных 
журналов. 

Согласно 
установленн
ой 
периодичнос
ти 

Проф. Пушкин В.Е. 
Проф.Швыдько А.К. 
Доц.Первый Г.Л. 
 

см. Протокол 
№6 від 22.06.15 

17. Выполнение госбюджетной 
тематики. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф. Пушкин В.Е. 
Проф.Василенко В.А. 
Проф.Ченцова Н.В. 
Доц.Колесник Л.А. 

см. Протокол 
№6 від 22.06.15 

18. 

Проведение научных 
конференций, чтений, «круглых 
столов», презентаций (по 
отельному плану). 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф. Пушкин В.Е. 
Проф.Василенко В.А. 
Проф.Швыдько А.К. 
Проф.Игнатьева С.Е. 

см. Протокол 
№6 від 22.06.15 

19. 

Организация встреч с 
известными учеными, деятелями 
культуры и искусства, 
общественными деятелями, 
творческими союзами, театрами 
и музеями. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф. Пушкин В.Е. 
Метод. Л. Степовичка 
Доц.Цюпьяк И.К. 
Доц.Слобода Н.В. 
 

см. отчеты 
Центров, клубов 

20. 

Организация студенческих 
научных конференций, 
олимпиад с вручением 
победителям дипломов им. 
В.Г.Поставного и О.Гончара. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Доц.Ватченко Л.Г. 
Доц.Колесник Д.В. 
Председатели 
предметных комиссий 

3 конференции по 
секциям. 
Вручено 11 диплом 
им. В.Г. Поставного 
и  вручено 53 
грамоты Центра. 

21. 

Организационно-методическое 
и научное обеспечение работы 
Института гуманитарных 
проблем им. П.Т.Тронько, 
Народного музея истории НГУ 
им. А.Поля. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф. Пушкин В.Е. 
Метод. Л. Степовичка 
Доц. Цюпьяк И.К. 

см. отчеты 
преподавателей 

22. 
Организация 
профориентационной работы 
среди учащайся молодежи. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Преп. Чумак Е.Л. 

см. отчеты 
о профориен-
тационной работе 
Е.Л. Чумак, 
И.А. Кочергина, 
И.К. Цюпяк 
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23. Выступления в средствах 
массовой информации. 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Проф. Пушкин В.Е. 
Доц. Чернобай П.А. 

52 выступления 
на телевидении, 
радио, в прессе 
(В.Е. Пушкин,  
И.А. Кочергин,  
П.А. Чернобай, 
И.К. Цюпяк,  
С.Е. Игнатьева,  
Н.Г. Костюк, 
А.В. Поух, 
В.А. Василенко, 
Д.В. Колесник, 
Л. Степовичка) 

24. Систематическое обновление и 
наполнение сайта кафедры 

На 
протяжении 
учебного 
года 

Зав.лаб. Зайка А.Б. 
Все преподаватели 
кафедры 
 

см. сайт 
кафедры 
http://ipt.nmu.org
.ua/ru/ 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРИ 

У колективі кафедри працювали 22 особи (станом на 1 квітня 2015 р.). З 1 квітня 

2015 р. - 18 осіб. 9 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, нагороджена медаллю НГУ «За заслуги», член Спеціалізованої вченої 

ради по захисту докторських дисертацій і кандидатських дисертацій при ДНУ ім. О. Гончара; 

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. 

Проф. Чекушина Ю.М. та доц. Первий Г.Л. нагороджені пам’ятними медалями НГУ «За 

відданість університету». Доц. І.К. Цюп’як нагороджена медаллю НГУ «За заслуги»; 

проф. Василенко В.О. – член експертної ради МОН України з питань експертизи 

дисертаційних робіт з історичних наук; доц. Кочергін І.О. очолює обласну спілку краєзнавців 

України; доц. Колісник Д.В. – начальник управління гуманітарної освіти та виховання, член 

спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при ДВНЗ «Запорізький 

національний університет». Доц. Колісник Д.В. переміг в конкурсі Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації «Молоді вчені – Дніпропетровщині» та отримав грант на 

проведення дослідження за проект «Включення випускників інженерно-технічних 

спеціальностей ВНЗ до професійно-економічної сфери суспільства (Дніпропетровський 

регіон)». 

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. 

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

http://ipt.nmu.org
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7 

Організаційно-культурологічна 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 соціологічного аудиту. Працюють 
такі лабораторії: 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; навчально-методичний кабінет кафедри. В Інституті гуманітарних проблем 
активно працює Центр соціологічного аудиту, співробітники якого доценти Колісник Л.О. та 
Мосьондз М.В. проводять конкретні соціологічні дослідження громадської думки суб’єктів 
освітнього процесу НГУ.  

Формування морально-етичних цінностей та забезпечення освітнього комфорту 
сучасної студентської молоді відбувається у таких клубах за інтересами: історичному 
«Грані» (керівники – проф. Г.К. Швидько, доц. І.О. Кочергін), українознавчому «Джерело» 
(керівник ст. викл. Г.Г. Жданова), військово-патріотичному клубі ім. капітана А. Грязнова 
(керівник доц. А.В. Поух), кіноклубі (керівник доц. Б.О. Галь). 

Працює Дніпропетровське регіональне відділення науково-дослідного інституту 
козацтва Інституту історії України НАНУ, яке очолює проф. Г.К. Швидько. Співробітники 
(проф. Н.В. Ченцова., доц. І.О. Кочергін) організовують регіональні Всеукраїнські тематичні 
конференції, видають фаховий науковий збірник та щорічник. 

Колектив кафедри має договірні зобов’язання перед вузами і академічними 
установами України, а також Польщі, Біларусі, Росії, Чехії, Швеції. 

 

1. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Навчальна робота кафедри базується на компетентнісному підході до оцінювання 
результатів діяльності студентів. 

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

№ 
п/п Назва навчальних дисциплін 

Години 
(аудиторна
/самостійна 
робота) 

Спеціальності, курс 

1. Історія України 32/76 Всі спеціальності 1 курсу. 

2. Політологія 24/48 Всі спеціальності ІІІ – IV курсів, 
І курс ЮФ. 

3. Соціологія 54/90 1, ІІ, ІІІ, IV курс ФЕФ, ФМ; ФІТ, 
ГР, ММФ, ФБ. 

4. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 32/76 Всі спеціальності І, ІІ курсів, 

деякі спец. ІІІ курсу. 

5. Історія української культури 24/48 Спеціальності ІІ курсу ГРФ, 
ММФ, ФБ, ГФ. 
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6. Історія держави і права України 120/96 І та II курси ЮФ. 

7. Соціологія права 16/38 V курс ЮФ. 

8. Основи планування сімʼї 24/30 За вибором студентів. 

9. Лексикологія сучасної української мови 24/30 1, ІІ курс ФЛ. 

10. Стилістика української мови 24/30 ІІ курс ФЛ. 

11. Історія держави і права зарубіжних 
країн 96/84 І курс ЮФ. 

12. Краєзнавство 24/30 За вибором студентів. 
 

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 засвоєння лекційного матеріалу; комплексні контрольні роботи; 

• залікові лекції, лекції зі зворотнім зв’язком, лекції-опорні конспекти; 

Модульний контроль матеріалів семінарських та практичних занять має такі форми: 

• захист індивідуальних завдань, есеїв, пакетів ділових паперів, відеопрезентацій; 

• обговорення текстів рефератів, якщо це заплановано методичними комісіями за 

напрямами; 

• колоквіуми, конференції, термінологічні практикуми та хронологічні мінімуми, 

виконання логічних вправ. 

Аналіз поточного контролю засвоєного матеріалу з навчальних дисциплін здійснений 

викладачами кафедри за результатами модульних робіт двох останніх навчальних років 

результати надано в порівняльній таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. 
Абсолютна успішність Якість Факультет 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Дисципліни, чверті     
Історія України / 
2 чверть 99,44 96,2 52,16 62 

Політологія / 
4 чверть 100 90 60 50 

Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) / 
4 чверть 

97,5 92 54,3 56 

Історія української 
культури / 2 чверть 100 98 60 57 
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Історія держави і 
права зарубіжних 
країн / 4 чверть 
(тільки ЮФ) 

100 100 52,4 60 

Соціологія / 2 чверть 95 100 70 65 
 

Дані таблиці дозволяють зробити такі висновки: 

– абсолютна успішність майже не змінилась. З політології, історії України, 

Української мови (за професійним спрямуванням) дещо знизилась; 

– якість навчання з майже з усіх предметів має тенденцію до зростання; 

Такі цифри можуть свідчити про покращення ставлення студентів до вивчення 

гуманітарних дисциплін, та зростання вимогливості з боку викладачів. Не в останню чергу мало 

значення дотримання рейтингово-преміальної системи оцінювання досягнень студентів. 

 

2. АНАЛІЗ ЗМІСТУ 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. 
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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. 

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. 

 

Основи планування сімʼї. 

Дисципліна формує у студентів правильне розуміння стану, особливостей розвитку 

сучасної сім’ї, шлюбної, сексуальної та репродуктивної поведінки, адекватне уявлення про 
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шлюбно-сімейні відносини. Серед основних завдань: дати цілісне уявлення про сутність 

категорій і понять дисципліни – «сім’я», «функції сім’ї», «сімейні структури», «життєвий 

цикл сім’ї», «сімейна поведінка», «репродуктивна поведінка», «сімейні конфлікти» тощо; 

розкрити зміст та особливості протікання етапів та тенденцій розвитку сім’ї; специфіку 

стосунків в сім’ї, які виникають на мікросоціальному рівні; проблеми сім’ї та сімейної 

політики в сучасній Україні. 

 

Політологія 

Головне своє завдання викладачі політології вбачали у формуванні політичної 

культури. Для його реалізації політологи запропонували засвоєння таких тем: 

− теорія влади та владних відносин;  

− політичне життя;  

− політичні системи, інституціональні аспекти політики;  

− політичні відносини та процеси;  

− політична культура, політичні процеси в Україні, світова політика та міжнародні 

відносини; 

− сучасна західна, американська та українська політологія.  

 

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. 

 

Краєзнавство (за вільним вибором студента) 

Краєзнавство – це комплексне, наукове всебічне вивчення певної території та 

популяризація і використання цього пізнання з метою наближення життя до науки, це засіб 
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навчання і виховання національно-свідомих громадян. У межах визначеного навчального 

курсу вивчається Придніпровський регіон, тобто географічна область, яка лежить обабіч 

р. Дніпра на Придніпровській височини і низовини. 

Завдання курсу – дослідження природно-географічних умов, адміністративно-

територіального устрою, особливостей економічного розвитку та персонографії відомих 

діячів Дніпропетровщини. 

 

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. 

 

Історія держави і права зарубіжних країн 

Головні теми навчального курсу: Держава і право в країнах давнього та 

середньовічного Сходу. Державний устрій і правові системи античного світу. Суспільно-

політичний лад і право країн Західної Європи доби Середньовіччя. Державність і право 

західноєвропейських країн у Новий час. Еволюція політико-правових систем країн Західної 

Європи і США Новітньої доби. 

 

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, 

термінологію; 

− формує у студентів поняття про історичне походження української лексики на 

основі знань історії народу; 

− вчить розрізняти корінну українську лексику і запозичену; 
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− важливим завданням лексикології є вивчення лексики з погляду вживання: це 

територіальні і соціальні діалектизми, арготизм, жаргонізми; 

− сприяє вивченню спеціальної лексики, а саме термінів та професіоналізмів. 

 

Стилістика української мови 

Дисципліна знайомить студентів зі стилістичною системою української мови в її довершеній, 

поліфункціональній формі. Сприяє засвоєнню основних понять теоретичної стилістики і 

оволодінню стилістичними нормами літературного мовлення; прищеплює чуття естетики мовлення; 

висвітлює основні етапи формування, становлення і розвитку функціональних стилів української 

літературної мови в різних сферах спілкування, зв’язку інтра- й екстралінгвістичних чинників; 

підвищує рівень культури професійного, ділового й побутового мовлення. 

 

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. 3.1.): 
 

Навчально-методичний кабінет 

політологія історія соціологія філологія 

Науково-методична Рада НГУ 

Завкафедри 

Предметні комісії (секції) 

Заступник завкафедри з навчально- 
методичної роботи 

Постійно діючий науково-методологічний 
семінар 
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Таблиця 3.1. 
Дисципліна Види самостійної роботи Форми контролю 

Історія України 

Підготовка до тестування, 
колоквіумів, контрольних робіт, 
семінарів, студентської презентації 
тем навчального курсу. 

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 
дослідження. 

Тестування, опитування,  захист 
пояснювальної записки до 
конкретного соціологічного 
дослідження, презентація, есей, 
творчих малюнків. 

Соціологія права 

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

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

Основи 
планування сімʼї 

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

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

Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

Формування кейсу ділових 
паперів, укладання словників 
професійної лексики, підготовка 
творчих індивідуальних завдань, а 
також студентських презентацій 
тем навчального курсу. 

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

Історія держави і 
права України 

Підготовка рефератів, 
опрацювання історико-правових 
джерел. 

Обговорення рефератів, 
тестування, контрольні роботи. 

Історія держави і 
права зарубіжних 
країн 

Підготовка рефератів, 
опрацювання історико-правових 
джерел. 

Обговорення рефератів, 
тестування, контрольні роботи. 

Історія 
української 
культури 

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

Тестування, опитування, логічні 
вправи та проблемні завдання. 

Лексикологія 
української мови 

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

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

Стилістика 
української мови 

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

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

Краєзнавство 

Відвідування краєзнавчих музеїв 
та підготовка звітів про 
експозицію. Підготовка до 
тестування, семінарських занять, 
колоквіумів та контрольних робіт. 

Захист індивідуальних завдань, 
колоквіуми, семінарські заняття. 
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3.2. Методичне забезпечення навчального процесу має такі форми: 

а) підготовка до друку навчальних посібників, словників, методичних комплексів та 

рекомендацій; 

б) корегування 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. Історія української культури. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів I 

та II курсів / Д.В. Колісник, Ю.М. Чекушина, Н.В. Ченцова, П.О. Чорнобай. – Д.: НГУ. 2013 – 23 с. 
2. Политология в вопросах и ответах: учеб.-метод. пособие для студентов-

иностранцев / Е.В. Егорова, Б.А. Галь, М.В. Зенкин и др. – Д.: Национальный горный 
университет, 2013. – 58 с. 

3. Політологія. Модульний курс для студ. вищ. навч. закл.: навч. посіб. / Б.О. Галь, 
О.В. Єгорова, М.В. Зєнкін та ін. – 3-тє видання переробл. і допов. – Д.: Національний 
гірничий університет, 2013. – 141 с. 

4. Методичні рекомендації та практичні завдання з української мови професійного 
спілкування для студентів Інституту економіки / С.Ю. Жарко, Г.Г. Жданова, С.Є. Ігнатьєва, 
Н.Г. Костюк, І.К. Цюп’як. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 94 с. 

5. Навчальний посібник з історії України для студентів першого курсу всіх 
факультетів НГУ. Курс лекцій. (електронний варіант) / В.О. Василенко, Л.Г. Ватченко, 
І.О. Кочергін, Г.Л. Первий, Ю.М. Чекушина, Н.В. Ченцова, В.І. Федорова, 2014. 

6. Швидько Г.К. Історія держави і права України : навч.-метод. посіб. для студ. 
юрид. ф-ту. – Д. : НГУ, 2014. – 72 с. 

7. Швидько Г.К. Швидько Ганна Кирилівна : біобібліогр. покажчик. [упоряд.: 
О.Н. Нефедова та ін. ] ; М-во освіти і науки України: Нац. гірн. ун-т, наук.-техн. б-ка. – Д. : 
НГУ, 2014. – 137 c. – (Біобібліографія вчених). 

8. Швидько Г.К. Історія України XVI – XVIII століття: Підруч. для 8-го кл. 
загальносвіт. навч. закл. – Вид. 2-ге, допов. – К.: Ґенеза, 2014 – 336 с.: іл., карти. 

9. Колісник Л.О., Мосьондз М.В. Електроний курс для дистанційної освіти з 
дисципліни "Соціологія" Д.: ДВНЗ «НГУ», 2014. http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id 

10. Колісник Л.О., Мосьондз М.В. Основи планування сім'ї : методичний посібник 
для студентів усих спеціальностей. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2015. 
http://ipt.nmu.org.ua/ua/library/zavdannia/osn_s.php  

11. Чорнобай П.О., Колісник Д.В. Історія української культури. Курс для 
дистанційної освіти – http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=696 
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12. Колісник Л.О., Мосьондз М.В. Соціологія. Курс для дистанційної освіти – 
http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=693 

13. Зєнкін М.В. Політологія. Курс для дистанційної освіти – 
http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=685 

14. Костюк Н.Г., Слобода Н.В. Українська мова (за професійним спрямуванням). 
Курс для дистанційної освіти – http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=677 

15. Ченцова Н.В., Чекушина Ю.М. Історія України Курс для дистанційної освіти – 
http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=649 

16. Ігнатьєва С.Є. Українська мова. Курс для дистанційної освіти – 
http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=258 
 

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. На кафедрі працювали 22 викладача (з них 2 – за сумісництвом). 
Історію України, історію держави і права України, історії української культури, 

краєзнавство викладали: 
– професори – 2 (Швидько Г.К., Василенко В.О.); 
– професори кафедри – 2 (Чекушина Ю.М., Ченцова Н.В.); 
– доценти – 4 (Ватченко Л.Г., Кочергін І.О., Первий Г.Л., Колісник Д.В.); 
– доцент кафедри – 1 (Чорнобай П.О.). 
Політологію викладали: 
– професор – 1 (Пушкін В.Ю.); 
– доценти – 3 (Галь Б.О., Єгорова О.В., Поух А.В., Зєнкін М.В.). 
Соціологію, соціологію права, основи планування сімʹї викладали: 
– доценти – 2 (Колісник Л.О., Мосьондз М.В.). 
Українську мову (за професійним спрямуванням) викладали:  
– професор кафедри – 1 (Ігнатьєва С.Є.); 
– доценти – 1 (Цюп’як І.К.); 
– доцент кафедри (Слобода Н. В.); 
– ст. викл. – 2 (Жданова Г.Г., Костюк Н.Г.); 
– викл. – 1 (Чумак О.Л.). 
Лексикологію викладала: 
– ст. викл. – 1 (Костюк Н.Г.). 
Стилістику української мови викладали:  
– професор кафедри – 1 (Ігнатьєва С.Є.). 
Культуру життя викладали: 
– професор кафедри– 1 (Ніколаєва Т.Г.). 
4.2. Підвищення кваліфікації викладачів здійснювалося у формі стажування на провідних 

базових споріднених кафедрах вузів регіону за графіком, який затверджено на засіданні кафедри. 
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5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

5.1. Всього кафедрі підпорядковано 10 аудиторій. 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 розміщені: 

• Дніпропетровське регіональне відділення Науково-дослідного Інституту козацтва 

Інституту історії України НАНУ (ауд. 1/71); 

• Центр культури української мови ім. О.Гончара (ауд. 1/57); 

• Центр соціологічного аудиту (ауд. 1/68); 

• Українсько-Шведський Центр науково-освітніх та культурних зв’язків (ауд. 1/68); 

• Інститут гуманітарних проблем (ауд. 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 – 4, ноутбук – 1, телевізори – 2, 

відеоплеєри – 2, магнітофон – 1, кодоскоп – 1 , діапроектор – 1, сканер – 2, принтер – 3, 

кондиціонери – 2 (не функціонують), мультимедійний проектор – 1, екран – 1, ксерокс – 1. 

5.2. Напрями поповнення технічного обладнання: кошти НГУ. 

 

6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

6.1. За звітний період науково-дослідна робота кафедри здійснювалася по таких 

напрямах: 

• обговорення кандидатських, докторських дисертацій та рекомендація їх до 

захисту; 

• підготовка до друку монографій та спеціальних видань; 

• написання на замовлення статей для енциклопедичних видань та підготовка 

аналітичних оглядів для ЗМІ; 

• рецензування наукових статей, членство в спеціалізованих вчених радах та 

експертних радах, а також участь викладачів у засіданнях вчених рад у якості опонентів; 

• організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-

методичних конференціях і семінарах (керівництво секціями, доповіді, виступи, підготовка тез); 
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• 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 держбюджетної теми. 

6.2. На кафедрі здійснюється підготовка кандидатів та докторів  наук за спеціальністю 

07.00.01 – історія України. Наукові керівники – проф. В.Ю.Пушкін, Г.К.Швидько, 

В.О.Василенко, доц. Г.Л.Первий, І.О.Кочергін. 

3 червня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 у 

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара Зимницька Світлана 

Павлівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

“Рід князів Вишневецьких у польській, російській та українській історіографіях середини 

XVIII – середини ХХ ст.” за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни (науковий керівник – проф. В.О.Василенко). 

6.3. У 2014/15 навч. р. викладачами кафедри видано 37 наукових статей у фахових 

виданнях (загальний обсяг – понад 41 др. арк.); 44 публікації вийшло в тематичних 

центральних та регіональних наукових виданнях (нефахових); 12 статей – у закордонних 

виданнях; рецензій на наукові дослідження вчених України було підготовлено 15. 

6.4. Проф. Г.К. Швидько і доц. Д.В.Колісник є членами спеціалізованих вчених рад із 

захисту дисертацій, проф. В.О.Василенко – член експертної комісії МОН з питань 

експертизи дисертацій з історичних наук. 

6.5. Протягом звітного періоду викладачі кафедри взяли участь у 27 науково-

практичних та науково-методичних конференціях (3 – закордонних, 6 – міжнародних, 6 – 

Всеукраїнських, 7 – регіональних та міжвузівських конференцій, 5 – читань, з’їздів, 

семінарів, круглих столів). 

На базі кафедри проведено: 

• ІV Всеукраїнську краєзнавчу конференцію «Громадські та державні діячі 

Придніпров’я XVIII – XX ст.», присвячену 100-річчю з дня народження почесного професора 

НГУ, академіка НАН України П.Т. Тронька, 27 березня 2015 р. (50 учасників); 

• Всеукраїнські Гончарівські читання «Олесь Гончар і Придніпров’я», 2 квітня 

2015 р. (100 учасників); 

• Історичні читання присвячені 100-річчю від дня народження академіка НАН 

України, політичного, громадського діяча і науковця П.Т. Тронька. 23 квітня 2015 р. 

(57 учасників). 
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6.6. Кафедра продовжувала випуск 2 фахових видань: щоквартального 

“Гуманітарного журналу” і щорічника “Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та 

маловідомі сторінки”. Видається також щорічник “Січеславський альманах”. 

6.7. Завершено другий і розпочато третій етап виконання науково-дослідної 

держбюджетної роботи за темою Юр-15 “Соціально-економічний і культурний розвиток 

Середнього і Нижнього Подніпровʼя модерної та новітньої доби”. Продовжувалися виявлення 

й опрацювання як опублікованих, так і неопублікованих джерел з досліджуваної 

проблематики. Відповідна робота здійснювалася з фондами Державного архіву 

Дніпропетровської області, архіву ДВНЗ “Національний гірничий університет”, Національної 

бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (м. Київ), Дніпропетровської обласної наукової 

бібліотеки, наукових бібліотек Київського та Дніпропетровського національних університетів, 

ДВНЗ “Національний гірничий університет”. Підсумком виконання даного етапу роботи стала 

публікація її проміжних результатів у статтях та тезах наукових доповідей викладачів, 

докторантів, аспірантів та співробітників кафедри (загальна кількість – 27; загальний обсяг – 

21 др. арк.; автори: Г.К.Швидько, Ю.М.Чекушина, Н.В.Ченцова, Б.О.Галь, І.О.Кочергін, 

Л.О.Колісник, М.В.Мосьондз, П.О.Чорнобай, Н.Г.Костюк). Тривала робота колективу авторів 

над монографією “Історія наукових шкіл Національного гірничого університету”. 

6.8. Викладачі кафедри підвищують професійний рівень та педагогічну майстерність 

на постійно діючому науково-методологічному семінарі (керівник – доц. Б.О.Галь). 

 

7. ВИХОВНА РОБОТА 

Викладачі кафедри здійснюють виховну роботу серед студентської молоді через такі 

форми: залучення молоді до органів студентського самоврядування, (консультаційна, 

організаційна 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 соціологічного аудиту (звіти додаються).  

 
8. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ 

Міжнародні контакти кафедри такі: 

− договірне співробітництво з Інститутом Заходу міста Троллехеттена (Швеція); 

вищими навчальні заклади РФ. 

− навчання викладачів в аспрінтурі Католицького університету ім. М. Кюрі-

Складовської міста Любліна (Польща). 

− доц. Колісник Д.В. працював у архівах «Українського вільного університету у 

(Мюнхен)». 
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ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ У 2014/2015 Н. Р. ВІДОБРАЖЕНА У ДОДАТКАХ: 

Додаток 1 

 

Викладацький склад кафедри 

№ 
п/п 

Прізвище, 
ініціали 

Дата 
народження 

Стаж 
роботи на 
кафедрі 

Посада, науковий ступінь, вчене 
звання, почесне звання 

1. Василенко В.О. 17.07.1967 24 д.і.н., професор 
2. Ватченко Л.Г. 01.08.1951 40 к.і.н., доцент 
3. Єгорова О.В. 20.02.1971 10 к.і.н., доцент 
4. Ігнатьєва С.Є. 15.03.1962 22 к.ф.н., доцент, професор кафедри 
5. Галь Б.О. 01.01.1975 18 к.і.н., доцент 
6. Жданова Г.Г. 30.10.1951 23 ст. викладач 
7. Зєнкін М.В. 29.03.1973 18 к.і.н., доцент 
8. Колісник Л.О. 27.02.1976 13 к. соц. н., доцент 
9. Костюк Н.Г.  21.03.1961 22 ст. викладач 
10. Колісник Д.В. 02.05.1982 10 к.і.н., доцент 
11. Кочергін І.О. 28.09.1975 12 к.і.н., доцент 
12. Мосьондз М.В. 18.10.1978 8 к. соц. н., доцент 
13. Первий Г.Л. 20.03.1964 27 к.і.н., доцент 
14. Поух А.В. 20.03.1957 16 к.і.н., доцент 

15. Пушкін В.Ю. 28.01.1938 46 
зав. каф., к.і.н., проф., Засл. прац. 
народної освіти України, Засл. 
професор НГУ 

16. Слобода Н.В. 15.11.1984 5 к.ф.н., доцент 
17. Цюп’як І.К. 19.04.1964 13 к.ф.н., доцент 
18. Чекушина Ю.М. 29.04.1948 44 к.і.н., доцент, професор кафедри 
19. Чорнобай П.О.  17.06.1983 9 к.і.н., доцент  
20. Чумак О.Л. 05.07.1972 14 викладач 
21. Ченцова Н.В. 24.03.1961 14 к.і.н., доцент, професор кафедри 

22. Швидько Г.К. 01.05.1944 19 д.і.н., професор, Засл. діяч науки і 
техніки України, Засл. професор НГУ 

 
 

Додаток 2 
 

Викладацький склад кафедри (сумісники) 

№ 
п/п 

Прізвище, 
ініціали 

Дата 
народження 

Стаж 
роботи на 
кафедрі 

Посада, науковий ступінь, вчене 
звання, почесне звання 

1. Ніколаєва Т.Г. 07.04.1948 5 к.т.н., доцент, професор кафедри 
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Додаток 3 
 

Лаборантський склад кафедри та методисти 

№ 
п/п 

Прізвище, 
ініціали 

Дата 
народження 

Стаж 
роботи на 
кафедрі 

Освіта 

1. Зайка А.Б. 09.11.1981 7 Вища 
2. Нікітенко І.С. 28.05.1982 6 Вища 
4. Шлопоченко Т.І. 01.01.1947 11 Вища 
6. Шевченко М.В. 04.09.1982 7 Вища 
7. Зимницька С.П. 19.10.1985 7 Вища 
8. Івченко Р.В. 21.07.1985 6 Вища 
7. Баранник Л.О. 01.03.1949 33 Вища 
8. Холод Р.М. 07.09.1929 31 Вища 
9. Козачок С.В. 04.11.1987 6 Вища 
10. Порозова В.Є 16.06.1958 7 Середня спеціальна 

 
 

Додаток 4 
 

Матеріально-технічна забезпеченість 

№ 
п/п Показник Дані за 2014/2015 

навчальний рік 
1. Навчальна площа навчально-лабораторних приміщень, всього, кв. м. 756,93 

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

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: 4 

 • в т.ч. сучасних 4 

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

9. Загальний фонд бібліотеки кафедри – всього,  2778 
 в т.ч. навчальної 2041 
 • наукової 216 
 • методичної 521 
 • періодичної – 
10. Спонсорська допомога, яку отримала кафедра на розвиток 

матеріально-технічної бази, млн. грн. – 
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Додаток 5 
 

Організація і проведення наукових досліджень 
№ 
п/п Показники Дані за 2014/2015 навчальний рік 

1. Обсяг фінансування, всього, грн. – 
 в т.ч. • держбюджетних – 
 • договірних – 
 • міжнародні фонди та інші фундації – 
 Розподіл обсягів виконання НДР, млн. грн.. – 
 • фундаментальні – 
 • прикладні – 
 • розробки, дослідні зразки – 

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

1 (Дніпропетровське регіональне 
відділення Науково-дослідного 

інституту козацтва 
Інституту історії України НАН 

України) 
 Чисельність виконавців НДР, чол. Юр-15, 18 осіб 
 в т.ч. штатні працівники 18 осіб 

 із них: доктори наук 2 особи 

 • кандидати наук 14 

 професорсько-викладацький персонал 18 

 із них: доктори наук 2 
 • кандидати наук 14 

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

 Кількість виконаних робіт, одиниць  – 

 Кількість закінчених робіт, всього – 

 із них: за новою технологією – 

 • в т.ч. світового рівня – 

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

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

5. Кількість друкованих робіт всього: 15 
 із них:  
 • монографій, одиниць, друк. арк. 3 (19 друк. арк.) 
 • публікацій, визнаних в міжнародних журналах 12 

 • посилань, визнаних в міжнародних журналах на 
роботи організації не перевірено 

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

– 

8. Кількість студентів, які опублікували наукові 
статті та отримали патенти на винаходи, чол. 7 

 
 

Додаток 6 
Міжнародні зв’язки 

№ 
п/п Показник Дані за 2014/2015 навчальний рік 

1. 
Підготовка фахівців для зарубіжних країн за 
держзамовленням та на контрактній основі, чол. – 

2. Кількість зарубіжних навчальних закладів, 
асоціацій, з якими підтримуються зв’язки 6 

3. 
Кількість аспірантів, які навчаються у зарубіжних 
навчальних закладах 1 

4. Стажування викладачів у зарубіжних країнах. чол. 2 

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 

5 

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 – 

10. Кількість спільних наукових напрямків (тем), над 
якими працює кафедра із зарубіжними партнерами 3 

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

1 

12. 
Кількість спільних малих підприємств із 
зарубіжними партнерами – 

 
 
 
 

Завкафедри історії та політичної теорії, 
доцент         Г.Л. Первий 
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