
ГРАФІК 

консультацій та перевірки самостійної роботи студентів викладачами кафедри 

української мови і літератури 

на І семестр 2019-2020 н.р. 

 
№ 

п/п 

Викладач Назва дисциплін Консультація Перевірка 

самостійної 

роботи 

День тижня, час День тижня, час 

1 

Рускуліс Лілія Володимирівна, доцент, кандидат 

педагогічних наук 

Методика навчання української мови та 

літератури 

Методика навчання фахових дисциплін у 

вищих та спеціальних навальних закладах 

(мова) 

Етнолінгвістика та лінгвокультурологія 

Психолінгвістика 

понеділок 

11:50 – 13:10 

вівторок 

11:50-13:10 

понеділок 

11:50 – 13:10 

вівторок 

11:50-13:10 

2 

Баденкова Вікторія Миколаївна, доцент, 

кандидат філологічних наук 

СУЛМ (лексикологія) 

Українська діалектологія 

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

середа 

11:50-13:10 

вівторок 

11:50-13:10 

середа 

11:50-13:10 

четвер 

11:50-13:10 

3 

Гузенко Світлана Валентинівна, доцент, 

кандидат філологічних наук 

Теорія і практика видавничої справи 

Мовно-літературна майстерність 

Методика літературного та художньо-

технічного редагування 

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

Компаративне мовознавство 

 

середа 

11:50-13:10 

четвер 

10:20 – 11:20 

середа 

11:50-13:10 

четвер 

10:20 – 11:20 

4 

Гурдуз Андрій Іванович, доцент, кандидат 

філологічних наук 

Історія світової літератури 

Історія української літератури 

Компаративне літературознавство 

Сучасна літературна 

компаративістика:теорія і практика 

 

понеділок 

11:50 – 13:10 

вівторок 

08:30 – 09:50 

понеділок 

11:50 – 13:10 

вівторок 

08:30 – 09:50 

5 

Корнієнко Ірина Анатоліївна, доцент, кандидат 

філологічних наук 

Сучасна українська літературна мова 

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

Теорія і практика ономастичних досліджень 

Теорія і практика ономастичних досліджень 

понеділок 

10:00 - 11:20 

середа 

13:20 - 14:40 

понеділок 

10:00 - 11:20 

середа 

13:20 - 14:40 

6 

Мхитарян Ольга Дмитрівна, старший викладач, 

кандидат педагогічних наук  

Університетські студії 

Методика навчання української мови та 

літератури 

Використання інформаційно-комунікативних 

технологій у науковій та педагогічній 

діяльності 

Тенденції розвитку методики навчання 

української літератури 

 

вівторок 

10:00 - 11:20 

п'ятниця 

10:00 - 11:20 

вівторок 

10:00 - 11:20 

п'ятниця 

10:00 - 11:20 

 7 

Родіонова Інна Григорівна, доцент, кандидат 

філологічних наук 

Теоретичні проблеми літературознавства 

Історія світової літератури 

Історія української літератури 

 

вівторок 

11:50 – 13:10 

четвер 

11:50 – 13:10 

вівторок 

11:50 – 13:10 

четвер 

11:50 – 13:10 

 8 

Ситченко Анатолій Люціанович,  професор, 

доктор педагогічних наук 

Методика навчання фахових дисциплін у 

вищих та спеціальних навчальних закладах 

(література) 

Методологія та організація наукових 

досліджень 

Технологія аналізу художнього твору 

 

 

понеділок 

11:50 - 13:10 

 

четвер 

11:50 - 13:10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГРАФІК 

консультацій та перевірки самостійної роботи студентів викладачами кафедри 

української мови і літератури 

на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

 
№ 

п/п 

Викладач Назва дисциплін Консультація Перевірка 

самостійної 

роботи 

День тижня, час День тижня, час 

1 

Рускуліс Лілія Володимирівна, доцент доктор 

педагогічних наук  

Методика навчання української мови та 

літератури 

Психолінгвістика 

 

понеділок 

10:00 - 11:20 

 

четвер 

11:50-13:10 

2 

Баденкова Вікторія Миколаївна, доцент, доктор 

філософії у галузі гуманітарних наук 

Сучасна українська літературна мова 

(морфонологія) 

Старослов’янська мова 

Навчальна педагогічна практика 

Лінгвоконцептологія 

Новітні напрями сучасної лінгвістики 

вівторок 

11:50-13:10 

четвер 

11:50-13:10 

3 

Гузенко Світлана Валентинівна, доцент, 

кандидат філологічних наук 

Теорія і практика видавничої справи 

Методика літературного та художньо-

технічного редагування 

Лінгвістика інтернет-комунікації 

 

понеділок 

11:50 – 13:10 

 

четвер 

11:50-13:10 

4 

Гурдуз Андрій Іванович, доцент, кандидат 

філологічних наук 

Антична література 

Історія української літератури 

середа 

10:00-11:20 

 

п’ятниця 

10:00-11:20 

 

5 

Зинякова Анжеліка Анатоліївна, доцент, доктор 

філософії у галузі гуманітарних наук 

Теоретичні проблеми мовознавства 

Сучасна українська літературна мова 

Риторика 

 

вівторок 

10:00-11:20 

 

п'ятниця 

15:10 – 16:30 

6 

Корнієнко Ірина Анатоліївна, доцент, доктор 

філософії у галузі гуманітарних наук 

Сучасна українська літературна мова 

Стилістика української мови 

понеділок 

11:50 – 13.:10 

п'ятниця 

15:10 – 16:30 

понеділок 

13:20 – 14:40 

7 

Мхитарян Ольга Дмитрівна, кандидат 

педагогічних наук 

Методика навчання української мови та 

літератури 

Фольклор 

вівторок 

10:00 - 11:20 

 

четвер 

10:00 - 11:20 

 

8 

Родіонова Інна Григорівна, доцент, доктор 

філософії у галузі гуманітарних наук, 

Теорія віршування 

Теоретичні проблеми літературознавства 

Українська література діаспори 

Історія української літератури 

 

вівторок 

11:30 - 13:00 

 

четвер 

11:30 - 13:00 

9 

Ситченко Анатолій Люціанович, професор, 

доктор педагогічних наук 

Технологія аналізу художнього твору 

Курсова робота з методики фахових 

дисциплін у вищих та спеціальних 

навчальних закладах (література) 

понеділок 

11:50 - 13:10 

 

четвер 

11:50 - 13:10 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри    доц. Л. В. Рускуліс 


