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ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ



доцентів

8

1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри на навчальний рік: 5640 год.

9.8

Всього на кафедрі 11 осіб; 

очних аспірантів      _________________  осіб;

У момент складання плану роботи кафедри
1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджений у кількості 1,5 ставок

заочних аспірантів   _________________  осіб;
здобувачів            ___________________  осіб;

комп`ютерних класів _____ шт., площею ________ кв.м., з кількістю ____ комп`ютерів _________________________

у тому числі:

навчальних  лабораторій  __________  кімнат  площею  __________  кв. м.,

1.3. У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 39,8/14,5/54 кв. м.,

докторантів  _______________________ осіб;  

1 112

асистентів, 
викладачів

у тому числі

1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

 на навчальний рік затверджено у кількості 9,8 ставок, із них:
1.1. Штат науково-педагогічних працівників кафедри

асистентів, 
викладачівст.викладачівст.викладачів

Всього ставок
Всього

Розподіл за джерелами фінансування
загальний фонд спеціальний фонд

Всього
у тому числі

професорів доцентівпрофесорів



№ 
з/п

Термін 
прове-
дення

Відмітка 
про 

виконан-
ня

1 3 4

1 Серпень

2 Серпень

3
Серпень

Серпень

4 Серпень

5
Серпень

6
Серпень

7

Вересень

8
Вересень

Вересень

9

Вересень

10
Вересень

11
Вересень

12

Вересень

13 Жовтень

14 Жовтень

15 Жовтень

16 Жовтень

17

Листопад

18
Листопад

19

Листопад 

20
Листопад 

21

Листопад

22
Листопад

23 Грудень

24 Грудень

25 Грудень

26 Грудень

27
Січень 

28
Січень 

Про хід виконання наукового проекту кафедри

Про результати підсумкової атестації студентів V курсу напряму підготовки 6.020303 
Філологія* ( Українська мова і література), ЗФН

Звіт про виконання наукового проекту кафедри 

Про підготовку до підсумкової атестації студентів V-VI курсів спеціальностей 035.01 
Філологія (Українська мова та література) та 014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література) денної та заочної форм навчання.

Звіт про результати профорієнтаційної роботи в 2017-2018 н.р.

Організація роботи кафедри української мови і літератури, розподіл обов’язків між 
науково-педагогічними працівниками відповідно до Положення про діяльність 
кафедри української мови і літератури на засадах автономії

Затвердження плану роботи координаторів І курсу спеціальностей 035.01 Філологія 
(Українська мова та література) та 014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література)

Про підготовку матеріалів акредитаційної справи за другим (магістерським) рівнем 

Затвердження екзаменаційних білетів до навчальних дисциплін

Про підготовку студентів до участі в Міжнародних конкурах (конкурсу знавців 
української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу учнівської і 
студентської молоді імені Т.Г.Шевченка)

Про стажування професорсько-викладацького складу кафедри на 2018-2019 н . р.

Розробка нової методики для перевірки самостійної роботи студентів 

Про впровадження інноваційних форм навчання 

Про самостійну роботу студентів спеціальностей 035.01 Філологія (Українська мова 
та література) та 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Затвердження індивідуальних навчальних планів викладачів

Затвердження Положення і Програм навчальних та  виробничих практик 
(ОР"бакалавр" та "магістр")

Про виконання  викладачами індивідуального плану роботи у  першому  півріччі 2018-
2019 н. р.

Про підготовку й проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт та І туру Всеукраїнської студентської олімпіади  

Про проведення наукових і науково-методичних семінарів   

Про результати І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та 
підготовку до  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Про 
результати І туру Всеукраїнської студентської олімпіади  

Про результати профорієнтаційної роботи в 2018-2019 н. р.

Про результати підготовки акредитаційної справи за другим (магістерським) рівнем.

Про хід виконання курсових робіт

Про підготовку навчально-методичних матеріалів до практичних занять та 
самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри

Підготовка та поновлення робочих програм вибіркових навчальних дисциплін 
здобувачами освіти на момент здійснення вибору дисциплін на наступний семестр, 
навчальний рік

Про наповнення інформаційними матеріалами сайту кафедри

Закріплення навчальних дисциплін і розподіл ставок 

Затвердження тематики курсових робіт (ОР "бакалавр", "магістр")

2. ЗАСІДАННЯ

Основні питання

2

Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2018- 2019 н. р.
  I семестр

Затвердження робочих, навчальних програм та навчально-методичних комплексів.



1 3 4

1

Лютий

2

Лютий

3 Лютий

4 Лютий

5

Березень

6 Березень

7
Квітень

8 Квітень

9
Квітень

10 Травень

11 Травень

12 Травень

13 Травень

14 Червень 

15
Червень

16 Червень

17
Червень

18 Червень

Про результати проведення наукових і методичних семінарів

Звіт про хід виконання наукового проекту кафедри 

Про результати проведення підсумкової атестації (ОКР "бакалавр")

Про стан організації та проведення виховних заходів  кафедри

Про підготовку до нового навчального року

Про результати профорієнтаційної роботи

Про виконання викладачами обов’язків контракту 

Про випуск друкованої продукції кафедри  

Про хід виконання Стратегії інноваційного розвитку кафедри української мови і 
літератури 2015-2020 рр.

Про підготовку студентів (ОКР “бакалавр”)  до підсумкової атестації 

Про виконання  викладачами індивідуального плану роботи протягом 2018-2019 н. р.

Затвердження  Програми підсумкової атестації (ОР “бакалавр”)

2
  II семестр

Про роботу студентського наукового об'єднання "Ономастика і апелятиви", гуртків 
«Мовні явища в синхронії та діахронії», «Алхімія слова», «Компаративістика 
молодих» 
Про хід і результати виконання НДР студентів спеціальностей 035.01 Філологія 
(Українська мова та література) та 014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література)

Про наукове редагування «Наукового вісника Миколаївського національного 
університету імені В.О.Сухомлинського Філологія (Літературознавство)», 
електронного наукового видання «Текст. Контекст. Інтертекст»

Про хід профорієнтаційної роботи

Про стан виконання курсових робіт

Про хід виконання наукового проекту кафедри 



№ 
з/п Теми Виконавці

Термін 
прове-
дення

Відмітка 
про 

виконан-
ня

1 2 3 4 5

1
Формування фахової компетентності студентів-філологів в 
умовах розбудови Нової української школи

доц. Гінкевич О. В., 
доц. Мхитарян О. Д. січень

2 Реєстрація авторського права: процедура, особливості доц. Баденкова В. М. вересень

3
Метологія підготовки збірника ситуаційних завдань (кейсів) 
до навчальних курсів доц. Романюк Л. М. жовтень

4

Особливості підготовки фахівців-словесників до організації 
мовно-літературної освіти в Новій українській школі: традиції 
та інновації

доц. Гінкевич О. В., 
доц. Мхитарян О. Д. листопад

5

Методи презентацій та засоби оцінювання результатів 
навчальних досягнень учнів доц. Родіонова І. Г. березень

3.  МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ 



№ 
з/п Теми Виконавці

Термін 
прове-
дення

Відмітка 
про 

виконан-
ня

1 2 3 4 5

1 Український правпис: проблеми та перспективи вдосконалення доц. Зинякова А. А. вересень

2 Нові тенденції розвитку української мови доц. Корнієнко І. А. грудень

3
Українське літературознавство: пошуки, проблеми, 
перспективи доц. Романюк Л. М. лютий

4 Фанфікшн: параметри нової літературної реальності доц. Гурдуз А. І. березень 

5 Екстралінгвальні чинники розвитку сучасної мовної системи доц. Гузенко С. В. квітень

4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ 



№ 
п/п

Вид  робіт
Підсумковий результат 

(рукопис, друкована праця, 
обсяг, тираж тощо)

Виконавець Термін 
виконан-ня

Відмітка 
про 

виконан-
ня

1 2 3 4 5 6

1

Затвердження індивідуальних планів роботи 
викладачів кафедри

Індивідуальні 
плани роботи 
викладачів  

Завідувач кафедри Вересень

Підготовка та поновлення робочих програм 
вибіркових навчальних дисциплін здобувачами 
освіти на момент здійснення вибору дисциплін 
на наступний семестр, навчальний рік

Викладачі кафедри, 
завідувач 

Серпень

2

Затвердження Положення і Програм 
навчальних та  виробничих практик 
(ОР"бакалавр" та "магістр")

Положення і 
Програми 
навчальних та 
виробничих 
практик (ОР 
"бакалавр" та 
"магістр")

Доц. Л.М.Романюк, 
Доц. Гузенко С. В.
Доц. В.М.Баденкова 

Серпень 

3

Підготовка і затвердження тематики курсових 
робіт (ОР “магістр”, "бакалавр")

Тематика курсових 
та дипломних робіт 
(ОР “магістр”, 
"бакалавр")

Викладачі кафедри, 
завідувач

Вересень

Про наповнення інформаційними матеріалами 
сайту кафедри

Інформаційні 
матеріали на сайті 
кафедри 

Гурдуз А. І. Вересень

4

Контроль за ходом виконання курсових робіт 
(ОР "магістр", "бакалавр") 

Друкований варіант  
курсових робіт (ОР 
"магістр", 
"бакалавр")

Завідувач  Протягом року

5

Затвердження білетів та тестових завдань для 
підсумкової атестації  (ОР "магістр", 
"бакалавр")

Друкований варіант  
білетів та тестових 
завдань для 
підсумкової 
атестації  (ОР 
"магістр", 
"бакалавр")

Викладачі кафедри, 
завідувач

Жовтень,
травень

6

Оновлення НМК навчальних дисциплін із  
урахуванням результатів наукової діяльності 
викладачів, сучасних технологій викладання, 
вдосконалення системи оцінювання

Друкований варіант 
НМК

Викладачі кафедри Серпень, 
вересень

7

Удосконалення навчальних планів, робочих 
навчальних планів дисциплін бакалаврського,  
магістерського рівнів відповідно до 
актуалізованої та гармонізованої з 
професійними стандартами системи 
формування відповідних компетенцій

Навчальні і робочі 
плани навчальних 
дисциплін кафедри

Завідувач,              
доц. В. М. Баденкова 

Серпень

8

Активізація взаємовідвідування викладачами 
лекційно-практичних занять, заліків та 
екзаменів; здійснення контрольні відвідування 
навчальних занять викладачів

Записи в журналі 
взаємовідвідування

Викладачі кафедри, 
завідувач 

Протягом року  

9

Оновлення Положення про написання і захист 
курсових робіт 

Положення про 
написання і захист 
курсових робіт

Ст. викл. Л.О.Бондар Вересень, 
жовтень

10
Оновлення та затвердження робочих і  
навчальних програм 

Робочі й  навчальні 
програми

Викладачі кафедри, 
завідувач 

Серпень

11

Проведення методичних семінарів Протоколи 
наукових та 
методичних    
семінарів

Доц. В. М. 
Баденкова Доц. О. В. 
Гінкевич Доц О. Д. 
Мхитарян Доц. І. Г. 

Протягом року

12

Активізація роботи щодо  створення навчально-
методичних посібників та іншої допоміжної 
літератури 

Навчально-
методичні 
посібники та 
літературно-
критичні матеріали 
та методичні  
рекомендації  до 
навчальних 
дисциплін кафедри

Викладачі кафедри Протягом року

13

Підготовка акредитаційної справи для 
здобувачів ступеня магістра спеціальності 035 
Філологія 035.01 Українська мова і література 

Матеріали 
акредитаційної 
справи

Завідувач кафедри, 
доц. Баденкова В. М.

Серпень. 
Листопад

14

Запровадження в навчальний процес сучасних 
методик навчання, що базуються на 
інформаційних  та  дистанційних технологіях 

Електронний 
варіант навчально-
методичних 
матеріалів

Доц. О. Д. 
Мхитарян, доц. О. В. 
Гінкевич

Протягом року

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА



1 2 3 4 5 6



№ 
з/п Вид  робіт

Підсумковий результат 
(рукопис, друкована 
праця, обсяг, тираж 

тощо)

Виконавець Термін 
виконан-ня

Відмітка 
про 

виконан-
ня

1 2 3 4 5 6

1

Участь викладачів і студентів у наукових 
конференціях міжнародного та всеукраїнського  
рівнів

Програми 
конференцій, тези 
наукових 
доповідей 

Викладачі кафедри, 
завідувач, студенти

Протягом 
року

2

Дотримання графіка виконання  комплексного та 
індивідуального наукових досліджень кафедри

План комплексного 
та індивідуального 
наукових 
досліджень 
кафедри

 Завідувач кафедри Протягом 
року 

3
Рецензування наукових матеріалів, що надходять 
на кафедру

Тексти рецензій Викладачі кафедри, 
завідувач

Протягом 
року

4

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнській 
студентській олімпіаді з української мови і 
літератури,  Міжнародному конкурсі з 
української мови імені Петра Яцика, 
Міжнародному мовно-літературному конкурсі 
учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка, Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт із
української мови та літератури (у т. ч. методик їх 
викладання)
  

Дипломи, грамоти Викладачі
кафедри, завідувач 

Протягом 
року 

5

Підготовка тематичного плану наукової роботи 
викладачів на 2018-2019 н. р.

Тематичний план 
наукової роботи 
викладачів 

 Завідувач кафедри Жовтень

6

Редагування "Наукового вісника 
Миколаївського національного університету 
імені В.О.Сухомлинського. Серія „Філологічні 
науки (літературознавство)"

Виданий номер 
вісника 

проф. О.С.Філатова листопад, 
квітень

7

Редагування чергового номера  електронного 
журналу "Текст. Контекст. Інтертекст".

електронний 
формат

проф. О.С.Філатова грудень, 
травень

8 Експертиза дисертацій Копія експертизи проф. О.С.Філатова вересень

9

Участь у спеціалізованій вченій раді для захисту 
дисертацій

Список, наказ проф. О.С.Філатова жовтень, 
листопад, 
грудень

10

Підготовка і проведення наукових семінарів Протокол Доц. О. В. Гінкевич 
Доц. С. В. Гузенко   
Доц. А.І.Гурдуз Доц. 
А.А.Зинякова                  
Доц. І.А.Корнієнко 
Доц. О.Д. Мхитарян 
Доц. Л.М.Романюк

Протягом 
року

11

Публікація статей у фахових виданнях та 
виданнях, що входять до наукометричних баз 
SCOPUS, Index Copernicus, Web of Science та 
інших 

Копія статей Викладачі кафедри, 
завідувач 

Протягом 
року

12

Робота над науково-дослідним проектом "Текст і 
дискурс: лінгвістична та літературознавча 
парадигми"

Реєстрація проекту Викладачі кафедри, 
завідувач

Протягом 
року

13

Керівництво науковою роботою обдарованих 
студентів (за науковою темою, в межах 
наукових гуртків, проблемних груп тощо)  

Грамоти, подяки 
тощо

Викладачі кафедри, 
завідувач 

Протягом 
року

14

Підготовка і проведення конкурсу творчих і 
наукових  робіт « У слові розкривається 
душа…»

Конкурсні роботи Доц. І.Г.Родіонова Квітень

15

Підготовка звіту НПП із науки (з висвітленням 
його на сайті університету)

Звіт на сайті 
університету

Викладачі
кафедри, завідувач 

січень, 
червень

16

Активізація наукових і науково-методичних 
зв'язків кафедри з провідними науковими та 
навчальними закладами України

Договори про 
співпрацю

Викладачі
кафедри, завідувач 

Протягом 
року

6. НАУКОВА РОБОТА



№ 
з/п Вид  робіт Підсумковий 

результат Виконавець Термін 
виконан-ня

Відмітка 
про 

виконан-
ня

1 2 3 4 5 6

1

Затвердження плану роботи кафедри на 2018-
2019 н.р.

План роботи 
кафедри на 2018-
2019 н.р. 

Завідувач Серпень

2

Забезпечення виконання  викладачами 
індивідуального плану роботи та зобов’язань 
контракту у 2018-2019  н. р.

Звіти про 
індивідуальну 
роботу

Завідувач, викладачі 
кафедри

Протягом 
року

3

Організація роботи наукової  студентської 
проблемної групи та гуртків

Звіти про роботу Керівники проблемної 
студентської групи і 
гуртків

Протягом 
року

4

Організація і проведення конкурсу творчих і 
наукових  робіт « У слові розкривається 
душа…»

Програма
конференції

Доц. І.Г.Родіонова травень

5

Організація і проведення 1-й туру 
Міжнародних мовно-літературних конкурсів, 
предметної олімпіади, Всеукраїнського 
конкурсу  студентських  наукових робіт   

Протоколи 1-го 
туру 
Міжнародних 
мовно-
літературних 
конкурсів, 
олімпіади, 
Всеукраїнського 
конкурсу  
студентських  
наукових робіт  

Завідувач, 
доц. І.А.Корнієнко, доц. 
А.А.Зинякова, доц. 
І.Г.Родіонова

Грудень

6

Організація і проведення профорієнтаційної 
роботи 

Звіти Доц. І.Г.Родіонова,
викладачі кафедри

Протягом 
року

7

Організація і проведення виховних заходів 
серед студентства 

Інформація на 
сайті 
університету, 
кафедри та 
Facebook, в теле- 
та 
радіопередачах

Доц. О. В. Гінкевич, 
викладачі
кафедри

Протягом 
року

8

Моніторинг результатів наукової діяльності 
професорсько-викладацького складу кафедри 
шляхом ревізії публікацій

Електронний 
каталог  
результатів 
наукової 
діяльності 
професорсько-
викладацького  
складу кафедри

Завідувач,  
доц. І.А.Корнієнко

Протягом 
року

9

Організація заходів національно-патріотичного 
виховання студентів:  дебют першокурсників 
"Філологічний старт", "Радіодиктант 
національної єдності", "Твоя єдина філологічна 
родина", доброчинна акція "Відкриті серця",  
"Андріївські вечорниці",  "Масляна", квест 
«Шевченко Forever», захід до Міжнародного 
дня рідної мови, пробний семестр 

Інформація на 
сайті 
університету, 
кафедри та 
Facebook, в теле- 
та 
радіопередачах

Завідувач, викладачі 
кафедри

Протягом 
року

10

Участь у роботі науково-методичної    комісії 
університету

Доц. В.М.Баденкова Протягом 
року

11

Участь у роботі виставок та заходів 
агітаційного характеру

Інформація на 
сайті 
університету, 
кафедри та 
Facebook, в теле- 
та 
радіопередачах

Доц. І.А.Корнієнко Доц. 
І.Г.Родіонова

Протягом 
року

12

Організація  редагування «Наукового вісника 
Миколаївського національного університету 
імені В.О.Сухомлинського Філологія 
(Літературознавство)», електронного 
наукового видання «Текст. Контекст. 
Інтертекст»

Друковане та 
електронне 
видання

Проф. О.С.Філатова, 
члени редколегії

Протягом 
року

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА



№ 
з/п Форма підвищення професійного рівня Учасники     

(прізвище, ініціали)

Термін 
виконан-

ня

Відмітка 
про 

виконан-
ня

1 2 3 4 5

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ
8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 



Дата Розділ Назва змін та доповнень

1 2 3

9. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ

Термін виконання

4



Дата Зміст зауважень Підпис

10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ



                                                                                                                                    (підпис, прізвище, ініціали)

                                                                                                                                       (підпис, прізвище, ініціали)

Завідувач кафедри____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ семестр

Обговорено і ухвалено на засідані кафедри,  протокол  №_____  
від"_____"_______________20___ р.

Обговорено і ухвалено на засідані кафедри,  протокол  №_____  
від"_____"_______________20___ р.

Завідувач кафедри____________________________________________

11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

І семестр
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