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1. Методична робота
Завдання на навчальний рік:

– оновлення робочих програм навчальних дисциплін;
– оновлення матеріалів до практичних занять;
– оновлення засобів діагностики.

Види роботи, заходи Підсумковий
результат

Виконавець Відмітка про
виконання

Розробити матеріали лекцій і практичних
занять з курсу «Українська мова в медіа»
для студентів другого курсу заочного
відділення соціологічного факультету і
матеріалів практичних занять з цього ж
курсу для студентів денного відділення
(вересень-грудень 2020 р.).

рукопис доц. Кохан Ю. І.

Оновити матеріали для лекційних і
практичних занять з сучасної української
мови у групах ЛЖ-11, 12 денної форми
навчання та ЛЖ-1 заочної форми навчання
(жовтень-грудень 2020 р.)..

рукопис доц. Кохан Ю.І.

Підготувати контрольні роботи як
складники іспиту з сучасної української
мови для студентів групи ЛЖ-1 заочної
форми навчання та курсу «Українська мова
в медіа» для студентів групи ЗСМК-22
соціологічного факультету (вересень 2020
р.)..

рукопис доц. Кохан Ю.І.

Підготувати екзаменаційні білети та
дібрати матеріали ЗМІ для аналізу на
іспиті з курсу «Українська мова в медіа» на
соціологічному факультеті (вересень-
грудень 2020 р.).

рукопис доц. Кохан Ю.І.

Оновити екзаменаційні білети з курсу
«Сучасна українська мова» для студентів
груп ЛЖ-11,12 та ЛЖ-1 заочного
відділення (вересень-грудень 2020 р.)..

рукопис доц. Кохан Ю.І.

Написання підручника з української мови
для 8 класу з поглибленим вивченням
філології закладів загальної середньої
освіти (у співавторстві) -- січень 2021.

рукопис доц. Літвінова І.М.

Відвідування семінарів щодо
дистанційного навчання -- жовтень-
грудент 2020

звіт,
сертифікат доц. Літвінова І.М.

Доповнити комплекс практичних і
контрольних завдань з курсів «Сучасна рукопис ст. викл. Дудка О.

О.
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українська мова. Морфологія»,
«Орфографічний практикум» (лютий)
Удосконалити й доповнити навчально-
методичний комплекс дисципліни «Основи
лінгвокультурології» лютий – травень 2020
р.

рукопис доц. Хомік О. Є.

Оновити робочу програму наукової
дисципліни «Основи лінгвокультурології рукопис доц. Хомік О. Є

Розробити і впровадити нові форми,
методи і технології навчання та
методичного забезпечення інтерактивних
методів навчання

рукопис доц. Хомік О. Є

Оновити навчально- методичні комплекси
5 навчальних дисциплін рукопис доц. Хомік О. Є

Оновити програму навчальної дисципліни
«Практична стилістика української мови»
підготовка до аудиторних занять (протягом
навчального року)

рукопис
ст.викл. Гурова
О.М.

Підвищення кваліфікації (виконано,
міжнародне стажування в Болгарії, 180
годин) сертифікат

ст.викл. Гурова
О.М.

Оновити програму курсу «Історія
української літературної мови» лютий –
травень 2021 р.

рукопис проф. Боярова Л. Г.

Підготувати конспекти лекцій та
комплекти лекційних презентацій до
нового спецкурсу «Українська мова в
контексті сучасних цивілізаційних
процесів» для студентів 1 курсу
стаціонару, спеціалізації «Українська мова
та література», другого рівня вищої освіти.

рукопис проф. Боярова Л. Г

Оновити робочі програми навчальних
дисциплін: «Історія української
літературної мови», спецкурс «Мовне
планування в Україні».

рукопис проф. Боярова Л. Г

Оновитизасоби діагностики навчальних
досягнень студентів із навчальних
дисциплін: «Історія української
літературної мови», спецкурс «Мовне
планування в Україні».

рукопис проф. Боярова Л. Г

Підготуввання до лекційних та практичних
занять з «Історії української літературної
мови» та до лекційних занять зі спецкурсу
«Мовне планування в Україні».

рукопис проф. Боярова Л. Г

У межах стажування ознайомлення з
методичними матеріалами кафедри звіт проф. Боярова Л. Г
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російської мови та ознайомлення з
дистанційними формами навчання на цій
кафедрі.

Доповнити спецкурс
«Лінгвофольклористика в системі
гуманітарного та філологічного знання»
(розробити навчальну програму
дисципліни, конспект лекцій) травень 2021
р.

рукопис доц. Сердега Р. Л.

Оновити програму наукового семінару
(«Комунікативні вияви мовної
особистості», 3 курс). рукопис доц Коротич К. В.

Розробити навчально-методичний
комплекс нової навчальної дисципліни
(«Українська мова в медіа», 3 семестр). рукопис доц Коротич К. В

Розробити програму нової навчальної
дисципліни («Українська мова в медіа»). рукопис доц Коротич К. В

Підготувати плани-конспекти лекцій та
лекційні презентації з нової навчальної
дисципліни («Українська мова в медіа»).

рукопис доц Коротич К. В

Розробити засоби діагностики результатів
навчальних досягнень студентів із нової
навчальної дисципліни («Українська мова
в медіа»).

рукопис доц Коротич К. В

Оновити засоби діагностики результатів
навчальних досягнень студентів із
навчальних дисциплін «Історія української
мови», «Старослов’янська мова».

рукопис доц Коротич К. В

Написання підручника з української мови
для 8 класу для шкіл із поглибленим
вивченням філології з рекомендацією
МОН (автори - Авраменко О., Гарюнова
Ю., Літвінова І.),

рукопис доц. Гарюнова
Ю.О.

Укласти посібник до ЗНО з підготовки до
написання власного висловлення,
підготовка посібників до ЗНО з української
мови та літератури, 3.Підготовка тестового
зошита до ЗНО, підготовка таблиць до
ЗНО з української мови та літератури,

рукопис доц. Гарюнова Ю.О

Підготувати відеолекції до ЗНО, відеолекції доц. Гарюнова Ю.О
Підготувати відеолекції до курсу
"Українська мова в професійному
спрямуванні",

відеолекції доц. Гарюнова Ю.О

Підготувати методичний комплекс
міжфакультетської дисципліни "Тролінг як
соціолінгвістичний феномен

рукопис доц. Гарюнова Ю.О
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Провести бінарного заняття з української
мови за професійним спрямуванням зі
студентами ХНУВС (1 курс).

доц. Гарюнова Ю.О

Оновити навчально-методичниі комплекси
із синтаксису сучасної мови,
міжфакультетської дисципліни «Риторика.
Ораторська майстерність», української
мови у професійному спілкуванні
відповідно до потреб дистанційного
навчання (І і 2 семестр).

рукопис доц. Калашник
Ю.І.

Розробити робочі програми для аспірантів
(2 семестр 2021 р.). рукопис доц. Калашник

Ю.І.

Прочитати лекцій в Інституті підвищення
кваліфікації вчителів ХНУ ім. В. Н.
Каразіна (жовтень 2020, 1, 10 лютого 2021
р.).

тексти
лекцій

доц. Калашник
Ю.І.

Адаптувати навчальний матеріал до умов
дистанційного навчання матеріалів з СУМ
(Морфеміка і словотвір

тексти
лекцій,
практичні
завдання

проф. Нелюба А.М.

Укладасти лекції до курсу Словотворення
в українських жарґонах (магістри)

тексти
лекцій проф. Нелюба А.М

Оновити навчально-методичних
комплексів із синтаксису сучасної мови,
основ стилістики та культури мови,
практичної стилістики та редагування,
української мови у професійному
спілкуванні відповідно до потреб
дистанційного навчання (протягом
семестру).

рукописи доц. Губарева Г.А.

Розробити робочих програм для аспірантів
(протягом семестру). рукописи доц. Губарева Г.А.

Підготувати посібник з практичної
стилістики (до 31 серпня 2021 року). рукопис доц. Губарева Г.А.

Оновити тексту робочої програми
навчальної дисципліни «Методика
викладання української мови в школі». рукопис доц. Тесленко О. В.

Підготувати лекційні й практичні заняття з
навчальної дисципліни «Методика
викладання української мови в школі». рукопис доц. Тесленко О. В.

Оновити засоби діагностики навчальних
досягнень студентів з навчальної
дисципліни «Методика викладання
української мови в школі».

рукопис доц. Тесленко О. В
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Підготувати й опублікувати навчально-
методичний посібник «Українська
література. Пілготовка до ЗНО. Тестові
завдання. Відповіді». (виконано, грудень
2020).

посібник доц. Тесленко О. В

Оновити навчальні плани й програми з
польської мови, старослов'янської мови та
спецкурсу "Лексична семантика і соціальні
процеси".

рукопис доц. Трифонов Р.А.

Запланувати й розробити тематику
бакалавських і магістерських робіт з
наукового семінару "Експресивні засоби
сучасної української та польської
публіцистики".

рукопис доц. Трифонов Р.А.

Видати у співавторстві з Хомік О. Є.
навчального посібника Сучасна українська
літературна мова: практикум. Х. : ХНУ ім.
В. Н. Каразіна, 2019. 204 с. (170 год.).

посібник доц. Сердега Р.Л.,
доц. Хомік О.Є.

Підвищення кваліфікації на IV
Міжнародному науково-практичному
семінарі «Новітні методи навчання
української мови в сучасній вищій та
середній школі», що відбувся в рамках
Міжнародної наукової конференції
«Українська мова в сучасному науковому
вимірі» (1-22 жовтня 2020 р., Волинський
національний університет імені Лесі
Українки, факультет філології та
журналістики, кафедра української мови
(108 год.)).

сертифікат доц. Сердега Р.Л.

Розробити робочу програму для
дисципліни "Науковий семінар" (4 курс). рукопис доц.. Бутко С.Г.

Розробити засоби діагностики для
дисципліни "Українська мова за
професійним спрямування" (соціологічний
фак-т, 1 курс)

текст доц. Бутко С.Г.

Розробити та впровадити інтерактивні
електронні форми й засоби навчання для
дисципліни "Українська мова за
професійним спрямуванням"
(соціологічний фак-т, 1 курс)

сертифікат доц.. Бутко С.Г.

Розробити навчально-методичний
комплекс для дисципліни "Українська мова
за професійним спрямуванням"
(соціологічний факультет, 1 курс

рукопис доц.Бутко С.Г.
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Розробити робочу програму дисципліни
«Польська мова»" (бакалаври) рукопис

ст. викл. Вавришук
ст. викл. Штефан
А. П.

Розробити засоби діагностики для
дисципліни "Польська мова".

засоби
діагностики

ст. викл. Вавришук
ст. викл. Штефан
А. П

Розробити й впровадження інтерактивні
електронні засоби навчання для
дисципліни "Польська мова"(1 курс).

сертифікат
ст. викл. Вавришук
ст. викл. Штефан
А. П

Розроблити навчально-методичний
комплекс дисципліни "Польська мова"(1
курс). рукопис ст. викл. Вавришук

Розробити навчально-методичний
комплекс дисципліни "Польська мова"( 3-4
курси)

рукопис ст. викл. Штефан
А. П

Розробити засоби діагностування
результатів поточних і підсумкових
навчальних досягнень студентів
спеціалізації «Медіакомунікації та зв’язки
з громадськістю» з дисципліни
«Українська мова за професійним
спрямування» на ІІ семестр

рукопис ст.викл. Дюкар
К.В.

Підготувати відеозаняття з дисципліни
«Українська мова за професійним
спрямування»

звіт ст.викл. Дюкар К.В

2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії
(кандидатів наук), докторів наук
Завдання на навчальний рік:

– видання навчальних підручників, посібників та методичних вказівок;
– написання наукових статей і подання їх до періодичних видань України та зарубіжжя;
– виступи з доповідями на всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Види роботи,

заходи
Підсумковий результат Виконавець Відмітка про

виконання
Підготовка й
подання до друку
наукових статей

Статті, надруковані у провідних
фахових виданнях України та

зарубіжжя

члени кафедри
української мови

Участь у роботі
Всеукраїнських
та Міжнародних

наукових
конференцій

Доповіді, виголошені на секційних або
пленарних засіданнях. Збірники

матеріалів конференції

члени кафедри
української мови

Керівництво
науковою
роботою
студентів

(підготовка тез та
виступ на

студентській
науковій

конференції)

Доповіді на науковій конференції Керівники наукових
семінарів.
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Видання
монографії

Інноваційні похідні прикметники в
сучасній українській мові:семантико-
словотвірний аспект. Харків: ХНАДУ.
2020. 200 с.

доц. Пономаренко
В. Д.

виконано

Підготовка
збірника
наукових праць
«Людина. Текст.
Мова» до друку.

збірник праць .доц. Філон М.І.

Підготовка
монографії
«Поезія
Т. Шевченка.
Образи, теми ідеї
мегатексту
«Україна»

монографія доц. Філон М.І.

Подання до друку
монографічного
дослідження за
темою докт. дис.

монографія доц. Філон М. І. березень
2021

Підготовка статт

Написання й подання до друку статті до
міжнародного видання, що індексується
наукометричною базою SCOPUS (у
співавторстві

доц. Бутко С.Г.

Підготовка статті. Написання й подання до друку статті до
українського наукового видання.

доц. Бутко С.Г

Підготовка статей

Словник як квінтесенція знань про
побут і культуру народу // Культурна
спадщина Слобожанщини: Охорона
культурної спадщини і музейна справа.
Етнографія, фольклористика,
діалектологія, літературне краєзнавство.
Некрополь Слобожанщини. Сторінки
пам’яті: зб. наук. ст. Ч. 43. Х. : Курсор,
2020. С. 132–144.
Структура словникових статей
у словнику сільськогосподарської
лексики Центральної Слобожанщини
(Харківщини) // Лінгвістика : зб. наук.
пр. Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені
Тараса Шевченка”, 2020. № 1(42). С. 58
– 70.
Стилістичні параметри
лексикографічного опису мови
фольклору // Волинь філологічна: текст
і контекст. Українська мова в сучасному
науковому вимірі. 2020. № 29. С. 129–
140.

доц. Сердега Р.Л.

Участь у роботі
СНТ
філологічного

Доповідь на СНТ філологічного
факультету (17.10.20), участь у
засіданнях СНТ філологічного

доц. Гарюнова Ю.О.
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факультету факультету

Керівництво
науковою
роботою
студентів.

Керівництво науковою роботою
студентки Ільченко Г. О. з підготовкою
доповіді на всеукраїнській науковій
конференції англійською мовою і
публікацією тез (15 год.): Іlchenko h.o.
dialectology of the ukrainian language //
academic and scientific challenges of
diverse fields of knowledge in the 21st
century» «академічні та наукові виклики
різноманітних галузей знань у 21-му
столітті»: матеріали ix всеукраїнської
наукової конференції 28 лютого 2020
року. х: хну ім. В. Н. Каразіна, 2020. с.
110–113

доц. Сердега Р.Л.

Відкуки на
наукові
дослідження
членів МАН

Написання відгуків на наукові роботи
учасників Малої академії наук,
написання зовнішніх відгуків на
методичні видання,

доц. Гарюнова Ю.О.
доц. Кохан Ю.І.

Рецензії на
підручники й
посібники

Рецензії на
посібник З.Гирич «Лінгводидактична
програма з української мови
як іноземної (рівні В1, В2). Інженерний
профіль», а також на навчальні видання
-- протягом року.

доц. Літвінова І.М.

Підготовка
бібліоргафічних
довідників

Робота над укладанням
бібліографічного довідника з
Морфеміки і словотвору: 1) Абетковий
покажчик; 2) Тематичний покажчик

проф. Нелюба А.М.

Відгуки на іншу
наукову
продукцію

Відгуки на автореферати, дисертації,
збірники науквових праць

проф. Нелюба А.М. ,
доц. Кохан Ю.І.,
доц.
Літвінова І.М. доц.
Пономаренко В.Д.

Рецензування
дисертаційних
робіт аспірантів
та здобувачів
кафедри
української мови

Рецензії проф. Нелюба А.М. ,
доц. Кохан Ю.І.,
доц. Літвінова І.М.
доц. Пономаренко
В.Д., доц. Хомік
О.Є., доц. Губарева
Г.А.

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази
Завдання на навчальний рік:

Види роботи, заходи Підсумковий
результат

Виконавець Відмітка про
виконання

Участь викладачів у
засіданнях кафедри
української мови

ухвала рішень
кафедри,

розроблення
наукових планів та

члени кафедри протягом року



10

завдань, контроль
стану успішності

Профорієнтаційна робота доц. Кохан Ю. І.
протягом
навчального
року

Робота з підтримки веб-
сайту факультету. оновлення веб-сайту доц. Кохан Ю. І.

протягом
навчального
року

Участь у роботі МАН

Член журі обласного
етапу конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт
МАН.

доц. Губарева Г. А.
доц. Літвінова І.М.

листопад 2020 –
травень 2021

Виконання обов"язків
куратора групи ЛП-11.

куратори, викладачі
кафедри

протягом току

Ведення кафедральної
документації, зокрема
розрахунок навчального
навантаження, формування
індивідуальних планів
викладачів.

доц. Бутко С. Г

Підтримка роботи
сторінки кафедри в мережі
"Фейсбук".

доц. Бутко С. Г

Організація міжнародного
співробітництва, зокрема з
Лодзьким університетом
(Польща), Генеральним
Консульством Республіки
Польща в Харкові.

доц. Бутко С. Г

Організація конкурс
декламації польської
поезії, присвячений 200-
річчю з дня народження
Ципріана Каміла Норвіда;
проєкт "Hej sokoły")/

доц. Бутко С. Г

Організація та проведення
позанавчальних виховних
заходів (Вечір
студентської казки;

Проведення заходу.
Відеозвіт.

доц. Бутко С. Г

Організація та проведення
позанавчальних виховних
заходів (Вечір
студентської казки і
видання збірки
студентських казок;
Конкурс декламації
польської поезії,
присвячений 200-річчю з
дня народження Ципріана

Проведення заходу.
Відеозвіт

ст. викл. Вавришук
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Каміла Норвіда; проєкт
"Hej sokoły").
".

Організація міжнародного
співробітництва, зокрема
з Університетом Марії
Кюрі-
Склодовської (Люблін)
та Університетом Миколая
Коперника (Торунь) в
Польщі, Генеральним
Консульством Республіки
Польща в Харкові.

ст. викл. Вавришук

Підтримка роботи
сторінки польсько-
української філології в
мережі "Фейсбук

Інформаційне
забезпечення роботи
сторінки польсько-
української
філології в мережі
"Фейсбук

ст. викл. Вавришук

Член журі секції
«Українська мова»
обласного етапу конкурсу-
захисту у МАН (січень
2021 року).

звіт про роботу доц. Калашник Ю.І. січень 2021 року

Участь у засіданнях
Вченої ради (протягом
року).

звіт про роботу доц. Калашник Ю.І. протягом року

Участь у журі обласного
етапу конкурсу-захисту
робіт МАН,

звіт про роботу доц. Гарюнова Ю. О. березень-травень
2021 р.

Профорієнтаційна робота Майстер-класи та
виступи на науково-
практичних
семінарах шкіл
України, виступи на
радіо та
телебаченні --
протягом року

доц. Літвінова Ю.О.

Інформаційне
забезпечення роботи сайту
філологічного факультету

Підготувати статті
на сайт факультету у
зв’язку з ювілеями
А. А. Сагаровського,
А. М. Нелюби,
В. Д. Пономаренко,
Ю. І. Калашник,
Ю. І. Кохана.

доц. Коротич К. В. протягом року

Участь у журі районного Участь у роботі журі доц. Сердега Р.Л.
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етапу конкурсу-захисту
робіт МАН

з захисту наукових
робіт учнів-членів
МАН (виконання
обов’язків голови
секції «Українська
мова» на районному
етапі, школи
Шевченківського
району)

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів
Завдання на навчальний рік:

– проведення зустрічей з роботодавцями.

Види роботи, заходи Підсумковий
результат

Виконавець Відмітка про
виконання

Організація і проведення
зустрічі студентів–
випускників з
роботодавцями

доц. Кохан Ю. І., куратори
академ. груп доц. Губарева
Г. А., доц. Хомік О. Є.,
доц. Калашник Ю. І.

5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних
працівників

Форма підвищення
професійного рівня

Учасники
(прізвище, ініціали) Термін виконання Відмітка про

виконання
Стажування
організоване на базі
філологічного
факультету з 8.02 по
19.03 2021 р. Італія,
м. Венеція,
Венеціанський
університет
Ка'Фоскарі, Італія.

Гарюнова Юлія
Олегівна, доц.

08.02.2021 –
19.03.2021

Стажування в ХНУ
імені В. Н. Каразіна,
філологічний
факультет, кафедра
рос. мови.

Боярова Людмила
Георгієвна, проф.

1 півріччя, 2021 р.

6. Зміни, доповнення плану

Дата Розділ Назва змін та доповнень Термін
виконання

7. Підсумки виконання плану (із зазначенням дати та номеру протоколу засідання
кафедри з обговорення виконання плану роботи)

План роботи кафедри української мови на 2020-2021навчальний рік затверджено на
засіданні кафедри української мови від 10 вересня 2020 року протокол № 2

Завідувач кафедри,
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кандидат філологічних наук, доцент…………………………………….Микола ФІЛОН
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