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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
1.1 Штат науково-педагогічних працівників кафедри
на навчальний рік затверджено у кількості 17, 25 ставок, із них:

2,75

0,2

викладачів

0,7.

ст.викладачів

1,25

доцентів

12,3

професорів

доцентів

1,2

Усього

професорів

17,25

викладачів

Усього

17,25

ст.викла-дачів

Усього

Розподіл за джерелом фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі
у тому числі

0,5

1.2 Штат навчально-допоміжного персоналу затверджений у кількості 3 ставок.
У момент складання плану кафедри
докторантів _____–____ осіб
очних аспірантів – 2 особи
заочних аспірантів –1 особа
здобувачів ________ особи
Усього на кафедрі 25 осіб

1.3 У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 30 кв. м, у
тому числі
навчальних лабораторій ______ кімнат площею _____ кв. м
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1. Питання порядку денного засідань кафедри української мови
№ з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Термін
проведення

Відмітка про
виконання

Вересень

Виконано

Жовтень

Виконано

Листопад

Виконано

1. Про науково-дослідну роботу кафедри в
2015 році.
2. Про підготовку до зимової екзаменаційної
сесії.
3. Про профорієнтаційну роботу кафедри
української мови.
4. Про затвердження тем наукових семінарів
та спецкурсів.
5. Різне

Грудень

Виконано

1. Про підготовку й проведення конкурсу
«Грамотій»
2. Про розміщення на сайті факультету
методичної та навчальної літератури для
студентів денної та заочної форми навчання.
3.Про проведення зимової екзаменаційної
сесії
4. Різне.

Січень

Виконано

Основні питання
1 семестр
1. Про завдання колективу кафедри на
2016/2017 навчальний рік. Доповідач –
завідувач кафедри доц. Філон М. І.
2. Затвердження плану засідань та плану
роботи
кафедри
української
мови.
Доповідач
–
завідувач
кафедри
доц. Філон М. І.
3. Затвердження плану роботи науковометодичного семінару кафедри української
мови. Доповідач – завідувач кафедри
доц. Філон М. І.
4. Звіти керівників про проходження
діалектологічної практики.
1. Про педагогічну практику студентів V
курсу стаціонару. Звіти керівників.
2. Про навчальну роботу на 1-х курсах
філологічного факультету.
3. Річні звіти аспірантів денної та заочної
форми навчання.
4. Про участь студентів у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт
5. Різне.
1. Про стан навчальної роботи на 2-4 курсах
філологічного факультету.
2. Про результати контрольних робіт з
навчальних дисциплін кафедри.
3. Різне.
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2 семестр
1. Про результати зимової екзаменаційної
сесії.
2. Обговорення та рекомендація до друку
навчально-методичної літератури.
3. Про хід виготовлення дипломних робіт
студентами четвертого курсу.
4. Різне

Лютий

Виконано

7.

1. Про навчальну роботу на першому курсі
стаціонару (усі відділення).
2. Про педагогічну практику студентів IV
курсу денної форми начання.
3. Про навчальну роботу студентів у
наукових семінарах (стан підготовки
курсових робіт).
4. Про участь студенів у науковій
конференції
студентів
філологічного
факультету.
6.Звіти студенів денної на заочної форм
навчання про стан виготовлення дипломних
робіт
5. Різне.

Березень

Виконано

8.

1. Про навчальну роботу на другому курсі
денної форми навчання (усі відділення).
2. Про роботу кураторів.
3. Про стан виготовлення дипломних робіт
студентами денної та заочної форм
навчання.
4. Різне.

Квітень

9.

1. Обговорення дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата філологічних
наук аспірантки заочної форми навчання
О. Гурової
2. Звіти аспірантів усіх років і форм
навчання.
3. Різне

Травень

6.

10.

11.

1. Попередній захист дипломних
студентами заочного відділення.
2. Поточні справи.

робіт

1. Про
виконання
викладачами
індивідуальних
планів
і
розподіл
академічних доручень на новий навчальний
рік.
2. Рекомендація випускників-магістрів, які
закінчили університет із відзнакою, до
аспірантури.
3. Звіт про науково-педагогічну діяльність
колективу кафедри у 2016/2017 н. р.

Травень

Червень
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2. Методична робота
Завдання на навчальний рік:

№
з/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Вид робіт

Оновлення програм
навчальних дисциплін
Оновлення робочих
програм
Оновлення навчальнометодичних комплексів
дисциплін
1. Оновлення наявних та
підготовка нових
матеріалів до лекційних і
практичних занять.
2. Оновлення критеріїв
оцінювання знань
студентів з курсів
«Сучасна українська мова»
та «Українська мова»
відповідно до змін в
організації освітнього
процесу.
Доповнити конспекти
лекцій, комплекси
практичних завдань і
засоби діагностики для
навчальних курсів
«Сучасна українська мова.
Синтаксис» (для студентів
заочної форми навчання),
«Практична стилістика»
(для студентів
соціологічного факультету)
(січень – лютий),
наукового семінару
«Лінгвокультурний зміст
мовних одиниць у
дискурсах різного типу».
Виготовлення навчальнометодичного посібників із
синтаксису складного
речення, зі стилістики
тексту
1. Доповнення навчальнометодичного комплексу

Підсумковий
результат
(рукопис,
друкована
праця, обсяг,
тираж, тощо)
рукописи
рукописи
рукописи

рукописи

Виконавець

всі члени
кафедри
всі члени
кафедри
всі члени
кафедри

доц. Кохан
Ю. І.

Термін
виконання

вересень
жовтень
грудень

лютий травень

рукопис

доц. Губарева
Г. А.

протягом
року.

рукопис

доц. Губарева
Г. А.

травень
2017 р.

рукопис

ст. викл.Бутко
С. Г.

травень
2017 р.

Відмітка
про
виконання
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

дисципліни «Український
міфопоетичний
ономастикон: образи,
сенси, функції» (6 курс,
заочне відділення) (лютий)
2. Удосконалення
програми навчальної
дисципліни
«Орфографічний
практикум» (травень).
Написання методичного
посібника для вищої школи
для студентів наукового
семінару «Соціокультурна
мотивованість функційної
семантики мовного знака»
та слухачів спецкурсу
«Онтологія мови:
соціолінгвістичний вимір».
Доповнити конспект
лекцій для академічного
курсу «Сучасна українська
мова. Морфеміка.
Словотвір»
Удосконалити конспект
лекцій для академічного
курсу «Сучасна українська
мова. Морфологія» (лютийберезень)
Доповнити комплекс
практичних і контрольних
завдань з курсів «Сучасна
українська мова.
Морфеміка. Словотвір»,
«Сучасна українська мова.
Морфологія»,
«Орфографічний
практикум» (лютий);
Робота над виготовленням
навчально-методичного
посібника «Сучасна
українська мова.
Морфологія (Службові
частини мови. Вигук)».
«Сучасна українська мова.
Морфеміка. Словотвір»
(лютий – травень).
Удосконалення й
доповнення навчальнометодичного комплексу
дисципліни «Основи
лінгвокультурологія»

рукопис

ст. викл.
Гарюнова
Ю. О.

червень
2017р.

рукопис

ст. викл. Дудка
О. О.

травень
2017 р.

рукопис

ст. викл. Дудка
О. О.

травень
2017 р

рукопис

ст. викл. Дудка
О. О.

травень
2017

рукопис

ст. викл. Дудка
О. О.

травень
2017 р.

рукопис

доц. Хомік О.Є.

лютий –
травень
2017 р
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Робота над написанням
навчального посібника з
«Лексикології»
Оновлення Програми
спецкурсу «Мовне
планування в Україні»
Оновлення Програми
курсу «Історія української
літературної мови»
Розроблення засобів
діагностики результатів
навчання.
Перороблення й
удосконалення збірника
завдань для студентів
відділення журналістики,
який би охоплював усі
розділи сучасної
української літературної
мови
1. Доповнення спецкурсу
«Лінгвофольклористика в
системі гуманітарного та
філологічного знання»
(розробити навчальну
програму дисципліни,
конспект лекцій
2. Внесення змін у
посібник з
лінгвофольклористики та
подаяння його до друку
1. Оновити й доповнити
лекційні курси «Історія
української мови (вступ і
фонетика)», «Методика
викладання української
мови як іноземної»,
«Комунікативні вияви
мовної особистості».
2. Оновити засоби
діагностики з курсів
«Історія української мови
(вступ і фонетика)»,
«Методика викладання
української мови як
іноземної».
3. Продовжити
опрацьовувати наукову
літературу з теми
докторської дисертації.
Виготовлення навчальних
посібників «Історія

лютий –
травень
2017 р
лютий –
травень
2017 р
лютий –
травень
2017 р
лютий –
травень
2017 р

рукопис

доц. Філон М. І.
доц. Хомік О.Є.

рукопис

проф. Боярова
Л. Г.

рукопис

проф. Боярова
Л. Г.

рукопис

проф. Боярова
Л. Г.

рукопис

доц. Сердега
Р. Л.

рукопис

доц. Сердега
Р. Л.

рукопис

доц Коротич
К. В.

січень
2017 р.

рукопис

доц Коротич
К. В.

травень
2017 р.

травень
2017 р

травень
2017 р
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22.

української мови (вступ і
фонетика)» та «Історія
української мови
(морфологія)».
Розпочати укладати
навчальний посібник із
методики викладання
української мови як
іноземної.

рукопис

доц Коротич
К. В.

січень
2017 р.

3. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів
філософії (кандидатів наук), докторів наук
Завдання на навчальний рік:
№
з/п

Вид робіт
Підготовна
наукових
статей і подання їх до
періодичних
видань
України та зарубіжжя,

Підсумковий
результат ()
рукопис (або
друкована праця)

1.

2.

Участь
у
наукових
конференціях
різного
рівня:
філологічного
факультету,
регіональних,
всеукраїнських,
міжнародних

виступ на
конференції та
друкована праця
за результатами
доповіді

Виконавець
професори .
Боярова Л. Г.
Калашник В.С.,
Нелюба А.М.,
ст.. викл.
С. Г. Бутко,
Гарюнова Ю.О.,
Дудка О.О.,
Уманцева Н.Ф.
викл. Гурова О.М.,
доценти
Трифонов Р. А.
Філон М.І.,
Хомік О.Є.,
Пономаренко
В.Д.,
Калашник Ю.І.,
Коротич К.В.,
Сердега Р.Л.,
Кохан Ю.І.,
Тесленко О.В.
Губарева Г.А.
Літвінова І.М.
професори .
Боярова Л. Г.
Калашник В.С.,
Нелюба А.М.,
ст. викл.
С. Г. Бутко,
Гарюнова Ю.О.,
Дудка О.О.,
Уманцева Н.Ф.
викл. Гурова О.М.,

Термін
виконання
серпень
2017

2017

Відмітка про
виконання
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3.

4.

5.

Підготовка до друку
наукового
видання
«Словник
лексикословотвірних інновацій
Підготувати до друку
наукову
розвідку
«Словотворчість
незалежної України»
Здійснення керівництва
дисертаційною роботою
здобувачки Ус. А. Г.
Участь у роботі Малої
академії наук

друкована праця

друкована праця

7.

8.

Підготовка студентів до
виступу на студентській
науковій конференції
філологічного
факультету

9.

Робота над монографіями
1. «Українська
термінологія
як
обєкт
мовного
планування (20-і
рр.. ХХ ст.. – 10-1
рр. ХХІ ст..)
2. «Українська
термінологія
в
контексті
глобалізацій них
процесів (90-і рр..
ХХ ст.. – 10 і рр..
ХХІ ст..)

Друкована праця
у збірнику
студентських
наукових робіт.
рукопис

2017

проф. Нелюба
А.М.

2017

доц. Губарева Г.А.

протягом
навчального року
протягом
навчального року

доц. Губарева Г.А,
доц. Калашник
Ю.І.,
доц. Пономаренко
В.Д.
доц. Калашник
Ю.І.

6.
Здійснення керівництва
дисертаційною роботою
аспіранток Петренко
Л.О., Тищенко З.Р.

доценти Трифонов
Р.А. Філон М.І.,
Хомік О.Є.,
Пономаренко
В.Д., Калашник
Ю.І., Коротич
К.В., Сердега Р.Л.,
Кохан Ю.І.,
Тесленко О.В.,
Літвінова І.М.
проф. Боярова
Л. Г.
проф. Нелюба
А.М.

доц.Філон М.І.
Губарева Г.А,
Коротич К.В.
Гарюнова Ю.О.
Трифонов Р.А
Літвінова І.М.
проф. Боярова
Л.Г.

2017

2017

2017

виконано
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Виготовлення
монографічного
дослідження за темою
докторської дисертації
Подання
до
друку
монографічного
дослідження за темою
докторської дисертації
Подання
до
монографічного
дослідження

друку

Виготовлення
монографічного
дослідження за темою
докторської дисертації
Участь
у
роботі
Спеціалізованої
вченої
ради

рукопис

доц. Трифонов
Р.А.

2017

рукопис

доц. Філон М.І.

2017

друкована праця

доц. Коротич К.В.

2017

рукопис 1 розділу

доц. Коротич К.В.

2017

проф. Калашник
В.С.

2017

відгук, зачитаний
на засіданні
Спеціалізованої
вченої ради

доц. Філон М. І.,
професори .
Боярова Л. Г.
Калашник В.С.,
Нелюба А.М.,
ст. викл.
С. Г. Бутко,
Гарюнова Ю. О.,
доценти Трифонов
Р. А., Хомік О.Є.,
Пономаренко
В. Д., Калашник
Ю. І., Коротич
К. В., Сердега
Р. Л.,
Кохан Ю. І.,
Тесленко О. В.,
Губарева Г. А.,
Літвінова І. М.

2017

рукопис
дисертації

викл. Гурова
О.М.)

2017

рукопис І розділу

доц. Літвінова
І. М.

2017

Виготовлення відгуків на
автореферати дисертацій

Завершення роботи над
виготовленням тексту
кандидатської дисертації
Виготовлення тексту
монографічного
дослідження за темою
докторської дисертації
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4. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази
№
п/п

Підсумковий
результат

Види роботи, заходи

1.

Профорієнтаційна робота

2.

Робота з підтримки веб-сайту
факультету.

3.

Виконавець

Кохан Ю. І.
оновлення вебсайту

Робота у складі галузевої
міністерської
комісії
зі
спеціальності
«Соціолінгвістика».
Участь у роботі МАН

Кохан Ю. І.

5.

6.

7.

Організація та проведення
Всеукраїнського
мовнолітературного конкурсу імені
Т. Шевченка
Організація та проведення
конкурсу знавців української
мови серед учнів середніх
навчальних
закладів
«Грамотій»

Відмітка
про
виконан
ня

протягом
навчального
року
протягом
навчального
року
квітень 2017

доц. Коротич К.
В.
доц. Губарева
Г. А.

листопад
2016–
травень 2017

доц. Губарева
Г. А
доц.Калашник
Ю.І.,
доц.Літвінова
І.М., проф..
Калашник В.С.
доц. Хомік
О.Є.Доц.Сердега
Р.Л.
ст..викл. Бутко
С.Г.
ст..викл Бутко,
ст..викл.
Гарюнова Ю.О.

листопад
2016лютий2017

4.
Організація та проведення
Всеукраїнського
конкурсу
знавців української мови імені
П.Яцика

Термін
виконання

5. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів
Види роботи, заходи
1. Організація і
проведення
зустрічі
студентів –
випускників з
роботодавцям

Підсумковий
результат

Виконавець
заст. декана доц.
Кохан Ю.І., куратори
академічних груп
доц.Губарева Г.А.,
Хомік О.Є.,
Калашник Ю.І.

Відмітка про
виконання
виконано

12

6. ПІДВИЩЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОГО
РІВНЯ
НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
№ з/п

Форма підвищення професійного
рівня

1.
2.
3.
4.
5.

Стажування
Стажування
Стажування
Стажування
Стажування

Учасники
(прізвище,
ініціали)
доц. Хомік О. Є

Відмітка
про
виконання
виконано

доц.
Трифонов Р. А.
доц.
Калашник Ю. І.
доц.
Кохан Ю. І.

виконано

доц. Філон М. І.

виконано

виконано
виконано

7. . ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ПЛАНУ
№ з/п

Розділ

Назва змін та доповнень

Термін
виконання

8. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
Осінній семестр
Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол № 5 від грудня 2016
Завідувач кафедри

доц. Філон М. І.

Весняний семестр
Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол №___ від
Завідувач кафедри

доц. Філон М. І.
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
засідань кафедри української мови на 2016/2017 н. р.
2017
Вересень
1. Про завдання колективу кафедри на 2015/2016 навчальний рік. Доповідач – завідувач
кафедри доц. Філон М. І.
2. Затвердження плану засідань кафедри української мови. Доповідач – завідувач кафедри
доц. Філон М. І.
3. Затвердження плану роботи науково-методичного семінару кафедри української мови.
Доповідач – завідувач кафедри доц. Філон М. І.
4. Звіти керівників про проходження діалектологічної практики.
5. Різне.
Жовтень
2. Про педагогічну практику студентів V курсу стаціонару. Звіти керівників.
3. Про навчальну роботу на 1-х курсах філологічного факультету.
4. Річні звіти аспірантів денної форми навчання.
5. Про участь студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
6. Різне.
Листопад
1. Про стан навчальної роботи на 2-4 курсах філологічного факультету.
2. Про результати контрольних робіт з навчальних дисциплін кафедри.
3. Різне.
Грудень
1. Про науково-дослідну роботу кафедри в 2016 році.
2. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії.
3. Про профорієнтаційну роботу кафедри української мови.
4. Про затвердження тем наукових семінарів та спецкурсів.
5. Різне
2017
Січень
1. Про підготовку й проведення конкурсу «Грамотій»
2. Про розміщення на сайті факультету методичної та навчальної літератури для студентів
денної та заочної форми навчання.
3. Різне.
Лютий
1. Про результати зимової екзаменаційної сесії.
2. Обговорення та рекомендація до друку навчально-методичної літератури.
3. Про хід виготовлення дипломних робіт студентами четвертого курсу.
4.Різне
Березень
1. Про навчальну роботу на першому курсі стаціонару (усі відділення).
2. Про педагогічну практику студентів IV курсу денної форми начання.
3. Про навчальну роботу студентів у наукових семінарах (стан підготовки курсових робіт).
4. Про участь студенів у науковій конференції студентів філологічного факультету.
5.Різне.
Квітень
1. Про навчальну роботу на другому курсі денної форми навчання (усі відділення).
2. Про роботу кураторів.
3. Про стан виготовлення дипломних робіт студентами шостого курсу.
4. Різне.
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Травень
1. Обговорення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
аспірантки заочної форми навчання О. Гурової
2. Звіти аспірантів денної форми навчання.
3. Різне
Червень
1. Про виконання викладачами індивідуальних планів і розподіл академічних доручень на
новий навчальний рік.
2. Рекомендація випускників-магістрів, які закінчили університет із відзнакою, до
аспірантури.
3. Звіт про науково-педагогічну діяльність колективу кафедри у 2015/2016 н. р.
Схвалено на засіданні кафедри української мови
15 вересня 2016 р. (протокол № 2).
Завідувач кафедри
української мови

доц. Філон М. І.
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План
роботи науково-методичного семінару кафедри української мови на 2016–
2017 н. р.
2016
Жовтень
1. Наукова доповідь завідувача кафедри української мови Філона М. І. на тему
монографічного дослідження.
2. Різне.
1. Наукова доповідь доцента
монографічного дослідження
2. Різне.

кафедри

Листопад
української

мови

І. М. Літвінової

на

тему

Грудень
1. Наукова доповідь доцента кафедри української Р.А.Трифонова на тему монографічного
дослідження.
2017
Січень
1.Наукова доповідь аспіранта кафедри української мови Ю. В. Ткаченко на тему
кандидатської дисертації.
2. Різне.
Лютий
1. Наукова доповідь доцента кафедри української мови на тему докторського дисертаційного
дослідження
2. Про підготовку студентів до наукової конференції студентів філологічного факультету.
3. Різне.
Березень
1. Наукова доповідь здобувача кафедри української
кандидатської дисертації.
2. Різне.

мови

О. М. Гурової на тему

Квітень
1. Доповідь аспіранта кафедри української мови Л. О.Петренко на тему кандидатської
дисертації.

Схвалено на засіданні кафедри української мови
(протокол № 2 від 15 вересня 2016 р.).
Завідувач кафедри
української мови

доц. Філон М. І.

