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1. Робота з кадрами, навчальна робота 

Склад кафедри української мови: 

загальна кількість науково-педагогічних працівників – 20, ставок – 18,75; 

кількість докторів наук, доцентів – 1; 

кількість кандидатів наук, доцентів – 15; 

старших викладачів, кандидатів наук – 1; 

старших викладачів без наукового ступеня – 3; 

кількість аспірантів – 6. 

Загальне навантаження кафедри: 10730 год. Порівняно з показниками 

2018/2019 навчального року не збільшилася загальна кількість ставок, збільшилася 

кількість кандидатів наук. Протягом звітного періоду на посаду доцента обрані 

старші викладачі кафедри української мови Гарюнова Ю. О. і Бутко С. Г. 

Навчальна робота. Викладацький склад кафедри забезпечує читання фахових 

курсів української мови  зі спеціальності 035 «Філологія» кількох спеціалізацій, а 

саме:  

«035.01 українська мова та література» (перший та другий рівні вищої освіти);  

«035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

польська» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);  

«035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 

російська» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);  

«035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно)» (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти);  

«035.08 класичні мови та літератури (переклад включно)» (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти); 



 035.10 прикладна лінгвістика (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти); 

спеціальності 061 «Журналістика».  

Навчальні курси, які забезпечує кафедра української мови: «Сучасна 

українська мова», «Історія української мови», «Основи стилістики та культури 

мовлення», «Орфографічний практикум», «Старословʼянська мова», «Українська 

діалектологія», «Методика викладання української мови», «Науковий семінар», 

«Польська мова», «Теорія і практика перекладу», «Основи лінгвокультурології», 

«Мовне планування в Україні», «Українська мова в медіа», «Синтаксис художнього 

тексту», «Концептосфера української поезії 20-х років ХХ ст.», «Лексична 

семантика і соціальні процеси», «Герменевтичний аналіз художнього тексту» та 

інші.  

З кожної дисципліни викладачі кафедри розробили навчально-методичні 

комплекси, які містять робочі програми курсів, конспекти лекцій, плани 

семінарських або практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, 

питання до іспитів і заліків, тестові завдання, пакети екзаменаційних білетів, а також 

критерії оцінювання знань і вмінь студентів. Викладачі кафедр регулярно 

публікують навчально-методичні матеріали з відповідних дисциплін. У навчальному 

процесі широко застосовуються сучасні мультимедійні технології, інтерактивні 

засоби навчання (презентації, аудіо-візуальні курси, спілкування викладачів і 

студентів у режимі он-лайн тощо). 

Для студентів спеціальності 035 Філологія спеціалізацій «Українська мова і 

література» та «Польська мова і література та українська мова» розроблено 

програми атестаційних екзаменів, методичні вказівки для виконання курсових та 

кваліфікаційних робіт. Проведення педагогічної та асистентської практик 

забезпечене відповідними програмами та базами, серед яких: загальноосвітні школи 

м. Харкова та Харківської області та філологічний факультет Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Робота з аспірантами та докторантами. Кафедра сприяє успішному 

закінченню аспірантури та захисту кандидатських і докторських дисертацій, 

отриманню співробітниками вчених звань доцента та професора відповідно.  



При кафедрі української мови існує аспірантура. Науковою роботою під 

керівництвом доц. Трифонова Р. А., доц. Літвінова І. М., доц. Хомік О. Є., 

доц. Губаревої Г. А., доц. Коротич К. В. успішно займаються аспіранти. Усього на 

кафедрі 6 аспірантів денної форми навчання, 2 – заочної. 

Аспіранти: 

1) денного відділення 1-й рік: Сопіна Катерина Вячеславівна, наук. кер. – 

доц. Коротич К. В. Угненко Ксенія Сергіївна, наук. кер. – доц. Губарева Г. А. 

3-й рік: Чорноморець О. К. (Єрмолаєва), наук. кер. – доц. Трифонов Р. А. 3-ій 

рік: Ткаченко Ю. В. (відпустка з догляду за дитиною), наук. кер. – 

доц. Трифонов Р. А. 

2) заочного відділення 3-й рік: Чорна О. Ю. – доц. Хомік О. Є. (контракт). 3-й 

рік: Тищенко З. Р. – доц. Літвінова І. М. (контракт). 

Над докторськими дисертаціями працюють доц. Трифонов Р. А., 

доц. Коротич К. В., доц. Літвінова І. М., ст. викл. Бутко С. Г., 

ст. викл. Гарюнова Ю. О. 

2. Результати науково-інноваційної діяльності. 

Науковою роботою займалися всі члени кафедри, працюючи над 

індивідуальними темами в руслі загальнокафедральної проблематики «Аналіз 

системи рівнів української мови XVII–XXI ст.». Результати наукової роботи 

співробітників кафедри відображені в численних статтях і доповідях на 

конференціях різних рівнів, захистах дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук, зокрема: 

Боярова Л. Термінологія як об’єкт сучасної загальномовної лексикографії// 

Культура слова: зб. наук. праць .– Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018 

(надрукована в 2020 р.). 

Бутко С. "Висота" у староукраїнській мовній картині світу // Закарпатські 

філологічні студії, №13. – Видавничий дім «Гельветика», 2920. 

Геращенко О. М. (у співавторстві з Івановою. Лінгвокреативний потенціал 

прикметника в межах поетичного дискурсу (на матеріалах творів Нью-Йоркської 

групи) // Science and Education a New Dimension.V. VII (56). Budapest. 2019. 

 



Калашник Ю., Губарева Г. Функції номінативних речень у творах Остапа 

Вишні // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. №1. 

Запорізький національний університет, 2019. 

Коротич  К. ВОЛЯ, СВОБОДА та НЕЗАЛЕЖНІСТЬ у радянській новомові // 

Наук. записки Міжнародного гуманітарного ун-ту. Сер. : Філологія. Т.1. Вип.40. – 

Одеса: Видавництво Міжнародного гуманітарного університету, 2019. 

Коротич  К. ЛЮБОВ, ЩАСТЯ та СТРАХ у тоталітарній мовній картині світу 

(про функціонування емотивної лексики в українській радянській пресі) // 

Закарпатські філологічні студії. Т.1. Вип. 11.– Ужгород: Видавництво 

Ужгородського національного університету, 2019. 

Коротич  К. Номінація жінки в українській пресі радянського періоду // Вчені 

записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Сер. : Філологія. Соціальні 

комунікації. Т. 30 (69). № 3. –Видавничий дім «Гельветика», 2019. 

Коротич К. Метафора ярма в радянському дискурсі // International scientific and 

practical conference «Research of different directions of development of philological 

sciences in Ukraine and EU» :  Conference proceedings, September 20—21, 2019. – 

Romania, Baia Mare :  Baltija Publishing, 2019. 

Нелюба А. Суперечності морфемно-словотвірної термінології і способи їх 

уникнення // Лексико-граматичні інноівації в сучасних слов’янських мовах: 

Матеріали 1Хміжнародної наукової конференції. – Дніпро, 2019. 

Нелюба А. Інвентаризація й кодифікація української морфемно-словотвірної 

термінології // На сторожі слова: збірник наукових праць на пошану професора 

Василя Ґрещука. – Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника, 2019. 

Сердега Р. Перспективи та принципи укладання «Словника 

сільськогосподарських найменувань Центральної Слобожанщини (Харківщини)» 

(електронна версія) // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія».Вип. № 

80. – ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 

Тесленко О. В. Концепція Нової української школи в системі філологічної 

освіти // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія».Вип. № 80. – ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2019. 



Філон М. Художньо-профетична ідеологізація гріха, кари та майбутнього 

матері-України та її дітей у поезії Т. Шевченка «Осія. Глава XIV/ Подражаніє» // На 

шляху до «п’ятого Харкова…»: Збірник наукових праць на пошану професора Юрія 

Миколайовича Безхутрого/ – Харків: Майдан, 2019.  

Філон М. Шевченкові візії омріяного раю України: вірш «І досі сниться під 

горою» // Культура слова: зб. наук. праць .– Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018 

(надрукована в 2020 р.). 

Філон М. Лінгвоестетична та художньо-когнітивна феноменальність 

поетичної мови // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні 

науки. №1. Запорізький національний університет, 2019. 

Хомік О.Є.(у співавторстві з Думбравою А.В.). Особливості семантики та 

функціонування міфологеми «кінь» у текстах української усної народної творчості // 

Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and 

practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. 

Хомік О.Є. Евфемізми на позначення табуйованих тварин в українському 

лінгвокультурному просторі // Записки з українського мовознавства. Збірник 

наукових праць. Opera in linguistic ukrainiana: Fascicullum. Т.1. Вип. 26. – 

Одеса «ПолиПринт», 2019. 

Участь членів кафедри у роботі спецрад, редколегіях наукових видань тощо. 

Члени кафедри постійно виступають експертами кандидатських дисертацій, готують 

відгуки на автореферати. Проф. Калашник В. С. – член спеціалізованої вченої ради 

К 64.053.05 при Харківському національному педагогічному університеті 

Г. С. Сковороди з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата філологічних наук за 

спеціальностями 10.02.01 – «Українська мова» та 10.02.02 – «Російська мова». 

Члени кафедри, аспіранти та студенти беруть активну участь у міжнародних і 

всеукраїнських конференціях, семінарах тощо. 

Організація наукової роботи студентів та її результати. Члени кафедри 

здійснюють керівництво науковою роботою студентів у наукових спецсемінарах, а 

також готують їх до участі у студентських наукових конференціях. Щороку в 

регіональних студентських наукових конференціях, які проводить філологічний 



факультет ХНУ імені В. Н. Каразіна, беруть участь студенти кафедри  української 

мови. 

3. Результати роботи із забезпечення якості освіти 

Кафедрою розроблено стандарти вищої освіти та освітні програми для 

студентів спеціальності 035. Філологія, спеціалізації 035.01  Українська мова і 

література. На засіданнях кафедри відбувається обговорення результатів 

студентського моніторингу, узагальнюється досвід викладання дисциплін, 

враховуються побажання й пропозиції студентів, спрямовані на оптимізацію 

навчального процесу. Упроваджуються сучасні технології викладання навчальних 

курсів. 

Запровадження нових навчальних дисциплін. Викладачами кафедри розроблена 

тематика спецкурсів для вільного вибору студентів, ведеться укладання відповідних 

робочих програм. Розроблені програми міжфакультетських дисциплін 

(доц.Калашник Ю.І., доц. Гарюнова Ю.О.) 

Робота зі вступниками, профорієнтаційна активність. Викладачі кафедри  

української мови беруть активну участь у роботі МАН: консультують учнів та 

вчителів, які керують науково-дослідною роботою школярів, рецензують роботи, 

проводять їх захист як члени журі. Зокрема, Доц. Калашник Ю. І. – член журі 

обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН.Доц. Губарева Г. А. – член журі всеукраїнського етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН України (секція «Українська мова»). Голова 

журі відділення «Мовознавство» ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт Харківського територіального відділення МАН України в Харківській області. 

Керує науково-дослідницькою роботою учнів у структурі МАН, має переможців 

обласного рівня. Доц. Пономаренко В. Д. – член журі обласного етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН; керувала науково-дослідними роботами 

учнів-членів МАН, які стали призерами обласного та республіканського етапів. 

Проводила профорієнтаційну роботу зі старшокласниками, працюючи в МАН. 

Доц. Сердега Р. Л. виконував обов’язки голови журі секції «Українська мова», 

«Ділова українська мова» на конкурсі учнівських робіт, виконаних на базі МАН. 



 Активну профорієнтаційну роботу проводить доцент кафедри, заступник декана 

філологічного факультету Кохан Ю.І. 

Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії 

університету. 

Усі навчальні дисципліни забезпечено електронними навчальними ресурсами 

(плани та програми, електронні версії підручників, навчальних посібників, 

монографії, лекційні презентації, матеріали для самостійної роботи студентів, 

завдання для самоконтролю, приклади екзаменаційних білетів тощо), наявними на 

кафедрі на електронних носіях і вибірково представленими на сайті філологічного 

факультету, а також на персональних сайтах викладачів. 

Розвиток  факультетського веб-сайту. Інформація щодо складу кафедри, 

наукової, навчально-методичної роботи та анонсів подій висвітлюється на базі сайту 

філологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.  

Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять. 

Базовими для досягнення якісного навчання є орієнтири, визначені кафедрою й 

покладені в основу її щорічної діяльності: 

1) розроблення евристично значущих  навчальних курсів (спеціальних курсів для 

бакалаврів та магістрів), що мають як прикладне, так і теоретичне значення; 

2) удосконалення навчально-методичного забезпечення курсів української мови та 

спеціальних курсів; 

3) підготовка та видання навчально-методичної літератури; 

4) використання сучасних технологій викладання навчальних курсів; 

5) використання сучасних інформаційних технологій для ознайомлення студентів з 

науково-методичною базою навчальних дисциплін, структуру курсів, їх змістом та 

завданнями; 

6) проведення відкритих лекцій та практичних занять; 

7) контроль успішності студентів. На кафедрі використовуються різні види  

перевірки успішності студентів – написання поточних самостійних та контрольних 

робіт, проведення відтермінованого контролю тощо. 

Протягом звітного періоду відбулися заплановані відкриті заняття (ст.викл. 

Уманцева Н.Ф., доц. Кохан Ю.І. та ін.) із фіксуванням обговорень у протоколах 



засідання кафедри. Викладачі кафедри активно запроваджують у навчальний процес 

мультимедійні технології та інтерактивні засоби навчання під час лекційних і 

семінарських занять у межах навчальних курсів, зокрема «Історія української мови», 

«Польська мова», «Фонетика» (доц. Боярова Л. Г. доц, Бутко С.Г., доц. Коротич 

К.В., доц. Літвінова І. М. доц. Губарева Г.А.та інші) 

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво. 

Викладачі кафедри є активними учасниками закордонних 

конференцій, семінарів та інших заходів. З науковими доповідями виступили: 

проф. Калашник В. С. «Неперевершений стиліст». Доповідь на читаннях, 

присвячених пам’яті С. І. Дорошенка (до 95-річчя від дня народження) в ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди 

ст. викл. Бутко С. Г.Філологічні читання, присвячені 80-річчю від дня 

народження професора кафедри загального та прикладного мовознавства ХНУ 

імені В.Н.Каразіна Н.І.Сукаленко (тема доповіді: «Утворення з префіксом без- у 

староукраїнській мовній картині світу ХVІ — першої половини ХVІІ ст.)») 

доц. Сердега Р. Л. Наукові читання «Слово. Історія. Культура» (тема 

доповіді «Про актуальність створення словника мови українського фольклору та 

спроби застосування в українському мовознавстві лексикографічного опису 

текстів усної народної творчості»), ХНУ імені В. Н. Каразіна, філологічний 

факультет 

ст. викл. Гурова О.М.Філологічні читання, присвячені 80-річчю від дня 

народження професора кафедри загального та прикладного мовознавства ХНУ імені 

В.Н.Каразіна Н.І. Сукаленко (тема доповіді: «Номінації на позначення осіб 

дорослого віку в українській мові»). 

ст. викл. Уманцева Н. Ф.Підсумкова конференція викладачів, аспірантів та 

співробітників філологічного факультету (тема доповіді: «Світ народного життя 

крізь призму діалектної фразеології (стереотипи, образи, оцінки)»), ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, філологічний факультет, 6 травня 2019 року. 

проф. Нелюба А. М.Сучасний стан української термінології морфеміки й 

словотвору. Хто винен і що робити? // Засідання Харківського історико-

філологічного товариства  



доц. Хомік О.Є.V Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» 

(ХНУ імені В.Н. Каразіна,). 

ст. викл. Дудка О. О.Міжнародна наукова конференція "Історія та теорія 

літератури в сучасній філологічній епісистемі: до 100-річчя з дня народження проф. 

М.Г. Зельдовича", 24-25 жовтня 2019р. (доповідь: "Особливості структури й 

семантики індивідуально-авторських новотворів з коренем весн- (на матеріалі творів 

художньої літератури). 

ст. викл. Дудка О. О.ІУ Всеукраїнська наукова конференція " Теоретичні та 

прикладні аспекти біографістики: до 90-річчя від дня народження Івана 

Світличного", ХНУ імені В.Н. Каразіна, 20 вересня 2019 року (доповідь : 

"Синкретизм художніх засобів у поезії Василя Стуса") 

доц. Пономаренко В. Д.ІV Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та 

прикладні аспекти біографістики: до 90-річчя від дня народження Івана 

Світличного», ХНУ імені В. Н. Каразіна, (Доповідь: «Емоційно-експресивний 

потенціал оказіональних субстантивних р. моделей у ліриці М. Вінграновського»). 

доц. Пономаренко В. Д.Міжнародна наукова конференція «Історія та теорія 

літератури в сучасній філологічній епістемі» (до 100-річчя з дня народження проф. 

М. Г. Зельдовича), (доповідь «Особливості структури й семантики індивідуально-

авторських новотворів із коренем весн- (на матеріалі творів художньої літератури), 

ХНУ імені В.Н.Каразіна. 

доц. Тесленко О. В.V Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє» 

доц. Коротич К. В.International scientific and practical conference «Research of 

different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU» / North 

University Centre of Baia Mare, Romania, Baia Mare, September 20—21, 2019 

Науковці кафедри української мови постійно підтримують творчі контакти з 

ученими Словаччини, Польщі, Німеччини, США.  

5. 5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його 

органами 



Виховна робота кафедри української мови та взаємодія зі студентським 

самоврядуванням здійснювалася під час проведення як кураторських годин зі 

студентами академічних груп, так і позааудиторних заходів (екскурсії до музеїв, 

театрів, зустрічі з письменниками). Проводяться бесіди-диспути зі  студентами на 

різні теми економічного розвитку та суспільного життя України, освіти. Особливо 

активно обговорюються питання працевлаштування студентів. Взаємодія зі 

студентським самоврядуванням здійснюється головним чином через кураторів 

протягом усього навчального року. 

6. Внесок кафедри у виконання «Стратегії розвитку Каразинського 

університету» на 2019-2025 роки. 

За напрямом І Стратегії розвитку «Університетська наука у 2025 році» 

кафедра активно сприяє своєчасному й успішному захисту дисертацій 

співробітниками, підготовці монографій (доц. Пономаренко В.Д.). Викладачі 

кафедри української мови взяли активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських 

наукових конференціях (понад 12) та опублікували наукові статті за темою 

доповідей. Старший викладач кафедри С. Бутко пройшла курси підвищення 

кваліфікації в університеті м. Лодзь (Польща). 

За напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність у 2025 

році» вивчено міжнародний досвід щодо організації індивідуалізації освітнього 

процесу на філологічних факультетах Польщі (С. Бутко), розроблено 

міжфакультетські курси (доц. Калашник Ю.І., доц. Гарюнова Ю.О.), забезпечено 

наявність у банку веб-ресурсів тестових завдань з дисциплін, що виносяться на 

ректорський контроль (доц. Хомік О. Є.доц. Пономаренко В. Д. доц. Калашник Ю. І. 

доц. Губарева Г.А.), викладання основних дисциплін на відділенні «Польська мова 

та література» іноземною мовою (20 %). 

За напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський університет у 

глобальному науково-освітньому просторі у 2025 році» продовжується робота щодо 

укладання договору про співпрацю із славістичною кафедрою одного з провідних 

університетів Польщі (через об’єктивні причини договір не був підписаний у 

запланований термін). Кафедра активно веде профорієнтаційну роботу щодо  

підготовки бакалавра та магістра зі спеціальності 035. Філологія (035.01 Українська 



мова і  література) через співпрацю з учителями базових шкіл для проходження 

практики, іншими школами.  

Одним із заходів щодо збільшення контингенту вступників на програми 

підготовки бакалавра та магістра зі спеціальності 035. Філологія (035.01 Українська 

мова і література) є підготовка нових освітньо-професійних програм «Українська 

мова і література, літературне редагування»та«Українська мова і література та 

англійська мова».  

З цією метою також підготовлено  освітньо-професійної програму «Середня 

освіта (Українська мова і література та зарубіжна література» спеціальності 014 

Середня освіта (Українська мова і література), література), спеціалізація 014.01 

Середня освіта (Українська мова і література) (рівень вищої освіти –перший 

(бакалаврський), ступінь вищої освіти – бакалавр) та освітньо-професійної програму 

«Середня освіта (Українська мова і література, польська мова і література» ), 

спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) (рівень вищої 

освіти –перший (бакалаврський), ступінь вищої освіти – бакалавр) 

За напрямом ІV Стратегії розвитку університету «Інфраструктура 

Каразінського університетського життя у 2025 році» відремонтовано кафедру  

української мови 

За напрямом V Стратегії розвитку університету «Університетський 

менеджмент у 2025 році» запроваджено елементи електронного документообігу 

(програма обчислення навантаження науково-педагогічних працівників, заповнення 

індивідуальних планів в режимі on-line;  здійснюється залучення студентського 

активу до організації навчального процесу та оцінки його якості. 

 

ПРО РОБОТУ ЗАВІДУВАЧА 

Згідно з пунктом 4.8.8 Статуту Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, затвердженого наказом Міністерства освіти й науки України 

від 13.06.2018 р. за № 644, протягом звітного періоду виконував функційні 

обов’язки завідувача кафедри, а саме: 

1) забезпечував організацію освітнього процесу, наукових досліджень, 

інноваційної діяльності; 



2) визначав функційні обов'язки працівників кафедри;  

3)  забезпечував підготовку програм навчальних дисциплін та розроблення  

– освітньо-професійної програми «Українська мова і література, літературне 

редагування» спеціальності 035 Філологія, спеціалізація 035.01 Українська мова та 

література (рівень вищої освіти –перший (бакалаврський), ступінь вищої освіти – 

бакалавр);  

– освітньо-професійної програми «Українська мова і література та англійська 

мова» спеціальності 035 Філологія, спеціалізація 035.01 Українська мова та 

література (рівень вищої освіти –перший (бакалаврський), ступінь вищої освіти – 

бакалавр);  

–– освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і 

література та зарубіжна література» спеціальності 014 Середня освіта (Українська 

мова і література), література), спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова 

і література) (рівень вищої освіти –перший (бакалаврський), ступінь вищої освіти – 

бакалавр);  

– освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і 

література, польська мова і література» ), спеціалізація 014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) (рівень вищої освіти –перший (бакалаврський), 

ступінь вищої освіти – бакалавр) 

4) забезпечував виконання навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін; 

5) контролював виконання учасниками освітнього процесу вимог 

законодавства та інших нормативних актів, трудову дисципліну, всі види роботи 

працівників; 

6) керував роботою зі складання індивідуальних планів роботи науково 

педагогічних працівників, визначає завдання науково-педагогічним працівникам з 

навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи;  

7) контролював виконання індивідуальних планів роботи науково 

педагогічних працівників;  

8) організовував звітування науково-педагогічних працівників та їхнє щорічне 

оцінювання; 



9) контролює підготовку аспірантів кафедри; 

10) подавав керівництву факультету пропозиції про прийняття на роботу,  

11) забезпечував ведення на кафедрі документації з науково-методичного та 

організаційного забезпечення освітнього процесу; 

12) забезпечував розвиток матеріально-технічної бази освітнього процесу і 

наукових досліджень; 

13) забезпечував здійснення заходів із запобігання корупції; 

14) відповідав за запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових і 

навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти; 

15) забезпечував безпечні умови навчання та праці; 

16) звітував на зборах трудового колективу кафедри, який дав позитивну 

оцінку роботі на посаді завідувача кафедри 

17) контролював дотримання науково-педагогічними, науковими, 

педагогічними працівниками кафедри академічної доброчесності в освітньому 

процесі та науковій діяльності; 

1. Навчальна робота. 

Навчальне навантаження у 2019/2020 навчальному році становить 600 год. 

Протягом звітного періоду виконував таку навчальну роботу: 

– навчальний курс «Сучасна українська мова. Лексика та фразеологія» (денне 

відділення, 035. Філологія, спеціалізації 035.08 Класичні мови та літератури 

(переклад включно), бакалаври); 

Навчальний курс «Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. 

Орфографія» ( заочне відділення, 035. Філологія, спеціалізації 035.01 Українська 

мова і література, бакалаври); 

Навчальний курс «Профетичний поет як тип культурно-історичної 

особистості» (денне відділення, 035. Філологія, спеціалізації 035.01 Українська мова 

і література,  магістри) 

– Науковий семінар «Герменевтичний аналіз художнього тексту» (денне 

відділення спеціальності 035. Філологія, спеціалізації 035.01 Українська мова і  

література, бакалаври); 



– Керування курсовими роботами (денне відділення спеціальності 035. 

Філологія, спеціалізації 035.01 Українська мова і  література, бакалаври); 

– Участь у роботі ДАК як члена атестаційної комісії (проведення атестаційних 

екзаменів, захисту магістерських робіт); 

– проведення вступних екзаменів до аспірантури. 

2. Навчально-виховна робота. 

контроль успішності та відвідування студентами занять; 

консультативна допомога у вирішенні навчальних питань; 

3.Наукова робота 

керував роботою науково-методичного семінару при кафедрі української 

мови;  

опублікував 3 статті у наукових виданнях України. 

4. Навчально-методична робота. 

Розроблено й оновлено матеріали до лекційних та практичних занять з курсів 

«Сучасна українська мова. Лексика та фразеологія», «Сучасна українська мова. 

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія», «Герменевтичний аналіз художнього 

тексту», «Профетичний поет як тип культурно-історичної особистості»,  наукового 

семінару. 

5. Методична робота. 

рецензування підручників і навчальних посібників, авторефератів, наукових 

статей. 

підготовка матеріалів для наповнення Web-ресурсів, факультету й кафедри. 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  української мови  

Протокол № 2 від 10  вересня 2020 р. 

 

Завідувач кафедри       доц. Філон М.І. 

 

Декан філологічного факультету     проф. Безхутрий Ю. М. 


