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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
1.1 Штат науково-педагогічних працівників кафедри
на навчальний рік затверджено у кількості 12, 33 ставок, із них:
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12,33 9,38 0,75 7,5 1,6 2,95 1,95 1

1.2 Штат навчально-допоміжного персоналу затверджений у кількості 3 ставок.
У момент складання плану кафедри
докторантів _____–____ осіб
очних аспірантів – 3 особи
заочних аспірантів – _______осіб
здобувачів ________ особи
Усього на кафедрі 20 осіб

1.3 У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 30 кв. м, у тому
числі
навчальних лабораторій ______ кімнат площею _____ кв. м



1. Питання порядку денного засідань кафедри української мови

№ з/п Основні питання Термін
проведення

Відмітка про
виконання

1 семестр
1. 1. Про завдання колективу кафедри на

2022/2023 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 науково-
методичного семінару кафедри української
мови. Доповідач – завідувач кафедри
доц. Філон М. І.
4. Про навчальний процес в умовах
воєнного стану. Доповідач – завідувач
кафедри доц. Філон М. І.
5. Звіт аспірантів. Доповідачі – аспіранти
кафедри.

Вересень

2. 1. Про забезпечення навчальних дисциплін
на соціологічному факультеті.
Доповідач – доц. Літвінова І.М.
2. Звіт керівника діалектологічної практики.
Доповідач – доц. Сердега Р. Л.
3. Про навчальну роботу на 1-х курсах
філологічного факультету.
Доповідають викладачі кафедри.
4. Про стан виготовлення магістерських
робіт студентами шостого курсу денного
відділення.
Інформують керівники дипломних робіт
5. Про участь студентів у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт.
Доповідач – доц. Філон М. І.
6. Підготовка студентів до мовно-
літературного конкурсу імені Тараса
Шевченка та конкурсу знавців української
мови імені П. Яцика.
Доповідачі – доц. Хомік О. Є., доц. Губарева
Г.А.
7. Різне.

Жовтень

3. 1. Стан навчальної роботи на 2-4 курсах
філологічного факультету.
2. Результати контрольних робіт з
навчальних дисциплін кафедри.
3. Про стан виготовлення магістерських
робіт студентами денної та заочної форм

Листопад



навчання відділення.
4. Різне.

4. 1. Науково-дослідна робота кафедри в
2022 році.
2. Підготовка до зимової екзаменаційної
сесії.
3. Профорієнтаційна робота кафедри
української мови.
4. Затвердження тем наукових семінарів та
спецкурсів.
5. Звіт керівників педагогічної практики.
5. Різне.

Грудень

5. 1. Про результати зимової екзаменаційної
сесії.
2. Про підготовку й розміщення на сайті
факультету методичної й навчальної
літератури для студентів денної та заочної
форми навчання.
3. Різне.

Січень

2 семестр

6.

1. Про навчальну роботу на першому курсі
денного відділення (усі відділення).
2. Про хід виготовлення дипломних робіт
студентами четвертого курсу.
3. Про виготовлення курсових робіт
студентами заочного відділення.
4. Різне.

Лютий

7.

1. Про навчальну роботу на 3-4-х курсах
денного відділення.
2. Про педагогічну практику студентів IV
курсу денної форми навчання.
3. Про навчальну роботу студентів у
наукових семінарах).
4. Про участь студенів у науковій
конференції студентів філологічного
факультету.
5. Різне.

Березень

8.

1. Про підготовку кафедри української мови
до літньої екзаменаційної сесії
2. Про роботу кураторів.
3. Про участь студентів у студентській
науковій конференції
4. Різне.

Квітень

10. 1. Про хід виготовлення монографічних Травень



досліджень. Звіти доц. Філона М. І.,
Літвінової І.М., Бутко С.Г.
2. Звіти аспірантів денної та заочної форми
навчання.
3. Різне

11.

1. Про розподіл академічних доручень на
2023 – 2024 навчальний рік.
2. Рекомендація випускників-магістрів, які
закінчили університет із відзнакою, до
аспірантури.
3. Звіт про науково-педагогічну діяльність
колективу кафедри у 2022/2023 н. р.

Червень

2. Методична робота

№
з/п Вид робіт

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

Виконавець Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

1. Оновлення програм
навчальних дисциплін рукописи всі члени

кафедри серпень

2. Оновлення робочих
програм рукописи всі члени

кафедри серпень

3.
Оновлення навчально-
методичних комплексів
дисциплін

рукописи всі члени
кафедри

серпень -
жовтень

4.
Керівництво курсовими,
бакалаврськими,
магістерськими роботами

рукописи
студентських
робіт

всі члени
кафедри

протягом
навчально
го року

5.

Розроблення програми
навчальної дисципліни
«Лінгвокраїнознавча теорія
слова» для другого
магістерського рівня
освіти. Освітньо-
професійна програма –

Українська мова і
література та українська
мова як іноземна

рукопис
доц. Сердега Р.
Л. серпень

6.

Розроблення програми
навчальної дисципліни
“Лінгвістична інноватика”
для першого
бакалаврського рівня
освітньо-професійної
програми «Українська
мова й література та

рукопис проф. Нелюба
А. М. серпень



англійська мова»

7.

Публікація навчального
посібника для вищої школи
«Практикум зі стилістики
української мови» (для
закладів вищої освіти)

видання
доц. Губарева
Г.А., доц.
Гурова О.М.

вересень

8.

Розроблення програми
навчальної дисципліни
«Лексична і фразеологічна
семантика в
синхронічному вимірі
(науковий семінар)

рукопис доц. Гурова
О.М. серпень

9.

Підготовка конспектів
лекцій та комплектів
лекційних презентацій з
наукового семінару
«Лексична і фразеологічна
семантика в
синхронічному вимірі)

конспекти
лекцій,
презентації

доц. Гурова
О.М.

серпень-
вересень

10.

Розроблення програми
навчальної дисципліни
«Редакторський
практикум»
для підготовки студентів
першого (бакалаврського)
рівня за спеціальністю 035
Філологія спеціалізації
035.01 Українська мова та
література

рукопис доц. Дюкар
К.В. серпень

11.

Підготовка конспекту
лекцій, засобів діагностики
дисципліни
«Редакторський
практикум»
для підготовки студентів
першого (бакалаврського)
рівня за спеціальністю 035
Філологія спеціалізації
035.01 Українська мова та
література

конспект
лекцій,
матеріали
завдань

доц. Дюкар
К.В.

протягом
першого
семестру

12.

Розроблення програми
навчальної дисципліни
«(Нео)класичні концепції
авторського ідіостилю» для
підготовки студентів
першого (бакалаврського)
рівня за спеціальністю 035
Філологія спеціалізації
035.01 Українська мова та
література

рукопис доц. Дюкар
К.В. серпень



13.

Розроблення програми
навчальної дисципліни
«Орфографічний
практикум і коректура
тексту»
для підготовки студентів
першого (бакалаврського)
рівня освітньо-професійної
програми «Українська
мова і література та
літературне редагування»

рукопис доц. Калашник
Ю.І. вересень

14.

Публікація збірника
завдань із синтаксису
складного речення
сучасної мови для вищої
школи

рукопис

доц. Калашник
Ю.І.
доц. Губарева
Г.А.

протягом
навчально
го року

15.

Публікація підручника для
середньої школи, участь у
всеукраїнському конкурсі
підручників, підготовка
електронного підручника
на навчальній платформі
«IZZI»

рукопис доц. Літвінова
І.М.

протягом
навчально
го року

16

Розробка навчально-
методичного комплексу
дисципліни
«Орфографічний
практикум» для підготовки
студентів першого
(бакалаврського) рівня
освітньо-професійної
програми «Українська
мова і література»

навчальні
матеріали

доц. Літвінова
І.М.

серпень-
вересень

17

Розробка навчально-
методичного комплексу
дисципліни «Сучасна
українська мова» для
підготовки студентів
першого (бакалаврського)
рівня освітньо-професійної
програми «Слов’янські
мови»

навчальні
матеріали доц. Хомік О.Є. серпень-

вересень

18

Розроблення лекційних
презентацій дисципліни
«Комунікативна
лінгвістика» для
підготовки студентів
першого (бакалаврського)

презентації доц. Хомік О.Є.
протягом
ІІ
семестру



рівня освітньо-професійної
програми «Українська
мова і література»

Підвищення кваліфікації
науково-педагогічних
працівників

сертифікати
стажувань

викладачі
кафедри

протягом
навчально
го року

3. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії
(кандидатів наук), докторів наук

№
з/п Вид робіт Підсумковий

результат () Виконавець
Термін
виконання

Відмітка
про
виконання

1.

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

рукопис (або
друкована праця)

викладачі й
аспіранти
кафедри

2022-2023
н.р.

2.

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

виступ на
конференції та
друкована праця
за результатами
доповіді

викладачі й
аспіранти
кафедри

2022-2023
н.р.

3.

Участь у роботі Малої
академії наук

доц. Губарева
Г.А,
доц. Калашник
Ю.І.,
доц. Літвінова
І.М.

протягом
навчаль-
ного року

4.

Підготовка студентів до
виступу на студентській
науковій конференції
філологічного
факультету

Друкована праця
у збірнику
студентських
наукових робіт.

доц.Філон М.І.
Губарева Г.А,
Трифонов Р.А
Літвінова І.М.,
Хомік О.Є.,
Бутко С.Г.,
Гурова О.М.

жовтеньлист
опад 2022
року

Рецензування наукових,
науково-методичних
праць

рецензії викладачі
кафедри

протягом
року

4. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази

№
п/п Види роботи, заходи Підсумковий

результат Виконавець

Термін
виконання

Відмітка
про
виконан
ня

1. Профорієнтаційна робота викладачі
кафедри

протягом
навчального
року



2.

Робота з підтримки веб-сайту
факультету, сторінок кафедри у
соц.мережах

оновлення веб-
сайту, сторінок

доц. Бутко
С.Г., доц.
Губарева
Г.А., ст.викл.
Вавришук С.

протягом
навчального
року

3.

Реалізація ґрантового проєкту
«Польські чотири пори року в
Харкові» спільно з Торунським
університетом Миколая
Коперника (Польща)

доц. Бутко
С.Г.
ст.викл.
Вавришук
С.В.

І семестр

4. Участь у роботі МАН

доц. Губарева
Г. А.

листопад
2022–
травень 2023

5.

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

доц. Губарева
Г. А
доц.Калашник
Ю.І.,
доц.Літвінова
І.М.

листопад
2022-
лютий2023

6.

Організація та проведення
Всеукраїнського мовно-
літературного конкурсу імені
Т. Шевченка

доц. Хомік
О.Є.Доц.Серд
ега Р.Л.

листопад
2022- січень
2023

7.

Адміністрування групи в
соцмережі Фейсбук “Семестр зі
словотвором” дописи

проф. Нелюба
А.М.

протягом 1-
го семестру

5. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів

Види роботи, заходи Підсумковий
результат

Виконавець Відмітка про
виконання

1. Організація і
проведення зустрічі
студентів –
випускників з
роботодавцям

куратори
академічних груп

7. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

Осінній семестр

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол № ___ від ___ грудня 2022 р.
Завідувач кафедри доц. Філон М. І.

Весняний семестр



Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол №___ від ___ червня 2023 р.
Завідувач кафедри доц. Філон М. І.


