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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри на
навчальний рік затверджено у кількості: І сем. - 7,45 ставок, ІІ сем. - 5,9 ставок, із них:
І СЕМЕСТР
Розподіл за джерелами фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд
Всього

7,45

5,9

4,4

у тому числі
ст.викладачі
професорів доцентів
в

0,93

1,96

1,51

у тому числі
асистентів

0

Всього

3,05

професорів доцентів ст.викладачів

0,22

1,99

0,84

ІІ СЕМЕСТР
Розподіл за джерелами фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд
у тому числі
у тому числі
Всього
Всього
ст.виклад
ст.виклад
професорів
професорівдоцентів
асистентів
доцентів
ачів
ачів
3,75
0,68
1,73
1,34
0
2,15
0,12
1,27
0,76

асистентів

0

асистентів
0

заочних аспірантів _________0________ осіб;
здобувачів
___________0________ осіб.
Всього на кафедрі
______12_______ осіб.

1.3. У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею _______ кв. м.,
у тому числі:
навчальних лабораторій _________ кімнат площею __________ кв. м.;

комп`ютерних класів _____ шт., площею ________ кв.м., з кількістю ____ комп`ютерів типу ________________________
лабораторій НДС __________ кімнат площею __________ кв. м.;
навчальних полігонів ________ площею ______ кв.м.
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2,1 6,75
22,9 56,95

6
21

60
300

0
3,3
24
0 28,76 132,3

0
0

488,8 521,2

0

29,8

0 10,75

6,7 30,65

119

30

0 54,82

10

0

186,8
2446,71
1301,72

заочна
разом

11,76
8,4
500,6 529,6

0
0

0
29,8

0
0

1,65
12,4

0,2
6,9

2,75
33,4

6
125

5
35

0 7,92
0 62,74

0
10

0
0

денна

1270

1421

0 130,8

0

28,8

27,5 80,85

134

270

0 80,28 118,3

0

43,68
1345,4
3561,53

55,76
1326

45,5
1467

0
0,6
0 131,4

0
0

4,6
33,4

2,3
9,5
29,8 90,35

12
146

65
335

0 11,22
24
0 91,5 142,3

0
0

230,48
3792,01

ІІ

Всього
за рік заочна

разом

Всього

Читання лекцій

Форма навчання
денна

Керівництво аспірантами

2,95
21

37,1
937

Керівництво практикою

0
0

44
825,2

Державна атестація

Керівництво
магістерськими роботами

0
0,6
0 101,6

заочна
разом

Рецензування
магістерських робіт

роботами

2259,91

Керівництво курсовими

0

101

Проведення семестрових
екзаменів

0 25,46 108,3

0

Проведення
екзаменаційних
консультацій
Проведення заліку

240

781,2 899,9

протягом семестру

15

Проведення модульного
контролю

50,2

Проведення
лабораторних занять

20,8

Проведення практичних
занять

0 18,05

денна

Семестр
І

Проведення консультацій

1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри складає _______3880__ год., із них:
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2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№ з/п

Основні питання

Строк проведення

Відмітка про
виконання

1

2

3

4

I семестр
Засідання кафедри № 1
Про покладення обов'язків завідувача кафедри української мови і культури на
1
2020/2021 н. р.
Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін кафедри на
2
2020/2021 н. р.
Про затвердження силабусів навчальних дисциплін кафедри на 2020/2021 н.
3
р.
4 Про розподіл кафедральних обов՚язків на 2020/2021 н. р.
5 Про затвердження плану роботи кафедри на 2020/2021 н. р.
6

Про затвердження індивідуальних планів роботи викладачів на 2020/2021 н.
р.

26 серпня

7 Про затвердження плану виховної роботи кафедри на 2020/2021 н. р.
8 Про затвердження навчально-наукових заходів на 2020/2021 н. р.
9
10

1
2
3

1
2

1

Про затвердження планів методичної та наукової роботи кафедри на
2020/2021 н. р.
Про затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедри української мови
і культури на 2020/2021 н. р.
Засідання кафедри № 2
Про затвердження графіка консультацій викладачів кафедри на І семестр
2020/2021 н. р.
Про затвердження графіка взаємовідвідувань викладачів кафедри на І
семестр 2020/2021 н. р.
Про затвердження тем курсових робіт.
Засідання кафедри № 3
Про обговорення результатів вхідного, нульового контролю знань студентів з
навчальних дисциплін, забезпечуваних кафедрою української мови і
культури.
Про затвердження індивідуальних графіків студентів курсів СО "Бакалавр" та
курсу СО "Магістр" ОП "Українська мова та література".
Засідання кафедри № 4
Про вибори делегатів на конференцію трудового колективу від кафедри
української мови і культури.

9 вересня

21 вересня

15 жовтня

2 Про підготовку заходів до Дня української писемності та мови.
Засідання кафедри № 5
1 Про затвердження матеріалів до зимової екзаменаційної сесії.
2 Про стан виконання магістерських робіт.
3 Про роботу студентів денної форми навчання за індивідуальним графіком.
4
5
1
2
3
4
5

1
2
3

11 листопада
Про підсумки ІІ етапу Міжнародного конкурсу української мови імені Петра
Яцика.
Про підсумки магістерської, навчальної (діалектологічної) та виробничої
(редакторсько-коректорської) практик.
Засідання кафедри № 6
Про затвердження річного звіту з наукової діяльності кафедри.
Про готовність кафедри до зимової екзаменаційної сесії.
Про попередній захист магістерських робіт.
09 грудня
Про роботу студентського наукового лінгвістичного гуртка.
Про виконання плану видання наукової та навчально-методичної літератури у
2020 р. Про затвердження плану видань на 2021 р.
Засідання кафедри № 7
Про підсумки зимової екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти денної
форми навчання.
Про перебіг підсумкової атестації студентів СО "Магістр".
13 січня
Про виконання навчального навантаження на І семестр 2020/2021 н. р.

4 Про затвердження графіка захисту курсових робіт.

5

2

1

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2

II семестр
Засідання кафедри № 8
Про підсумки зимової екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти
заочної форми навчання.
Про затвердження графіка консультацій викладачів кафедри на ІІ
семестр 2020/2021 н. р.
Про підсумки атестації випускників СО "Магістр".
Різне.
Засідання кафедри № 9
Про підготовку до весняних наукових заходів на кафедрі української
мови.
Про затвердження тематики доповідей на студентську наукову
конференцію.
Про стан розробки дистанційних курсів викладачами кафедри.
Різне.
Засідання кафедри № 10
Про затвердження матеріалів до літньої екзаменаційної сесії.
Про затвердження матеріалів до атестаційних екзаменів.
Про підготовку до конференції "Лінгвоукраїністика ХХІ століття:
традиції, новаторство".
Засідання кафедри № 11
Про затвердження графіка відпусток.
Про підсумки профорієнтаційних заходів кафедри української мови і
культури.
Про рекомендацію до друку збірника матеріалів конференції
"Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції, новаторство".
Різне.
Засідання кафедри № 12
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії.
Про підсумки роботи ЕК.
Про виконання навчального навантаження на ІІ семестр 2020/2021 н.р.

3
4 Різне.

3

10 лютого

10 березня

14 квітня

12 травня

09 червня

4
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№
з/
п
1

3. МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ
Строк
Теми
Виконавці
проведення
2
4
3

Роль освітнього компонента
1 "Лінгвопрагматика" у підотовці
здобувача вищої освіти рівня "Доктор
філософії"
Особливості вивчення предикативного
центру простого речення з позицій
2 функційно-семантичного підходу

Коваль Л.М.

жовтень
2020 р.

Домрачева
І.Р.

квітень
2021 р.

3

Актуальні ролі університетського
викладача

Важеніна
О.Г.

листопад
2020 р.

4

Методичний підхід до вивчення
семантичної деривації

Митько Н. А.

березень
2021 р.

Козловська
Д. В.

листопад
2020 р.

Формування навичок контекстуальноінтерпретаційного аналізу
5 антропоетонімів у межах вивчення
спецкурсу «Ім’я як лінгвостилістичне
явище в художньому дискурсі»
6

Мовні девіації та культура мовлення
майбутнього фахівця

7

Актуальні питання документаційного
супроводу практик

Антонюк О. грудень
В.
2020 р.
Шаповалова лютий
2021 р.
Н. П.

Форми роботи під час практичних занять
Пилипак Т.
з дисципліни "Прикладна
8
А.
культурологія": практикум з культури
гостинності

травень
2021 р.

Відмітка про
виконання
5

7

4. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ

№
з/п

Теми

Виконавці

2
3
Інфінітивне речення як виразник
комунікативно-модальних інтенцій автора (на
1
Коваль Л.М.
матеріалі роману Дари Корній "Зворотній бік
світів")
Перспективи реалізації сукупної семантики у
Домрачева
2 складених підметах та присудках
І.Р.
1

Мовна особистість українця (на прикладі
3 творів української літератури кінця ХІХ початку ХХ століття)
4

Лінгвістичний підхід до вивчення
внутрішньослівних зв՚язків

Прагматичний потенціал безонімної
номінації в українській прозі
Сучасні прізвиська Вінничини в культурно6
мовному просторі Поділля
Мовна особистість українця (на прикладі
7 творів української літератури кінця ХІХ початку ХХ століття)
5

8

Строк
проведення
4
березень
2021 р.
грудень
2020 р.

Важеніна
О.Г.

квітень
2021 р.

Митько Н.А.

листопад
2020 р.

Козловська
Д. В.
Антонюк О.
В.

лютий
2021 р.
січень
2021 Р.

Шаповалова
Н. П.

квітень
2021 р.

Формули привітання, запрошення, побажання
травень
Пилипак Т. А.
в культурі гостинності українців
2021 р.

Відмітка
про
виконання
5

8

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№
з/п

Вид роботи

1

2

Навчальний посібник "Стилістика і
1
культура мовлення" .
Підвищення кваліфікації шляхом
2 зарахування інформальної освіти
(самоосвіти), 1 кредит

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

Виконавець

3

4

друкована праця. 250 Коваль Л.М.
с.
сертифікат
Коваль Л.М.

електронний
Коваль Л.М. Психолінгвістика : навчально- посібник. 35 с.
методичний посібник для змішаного
3 навчання (для здобувачів вищої освіти
магістерського рівня освітньо-професійної
програми «Українська мова та література» )

Строк
виконання

Відмітка про
виконання

5

6

Грудень 2020 р.

Травень 2021 р.

Коваль Л.М.

Березень 2020 р.

Коваль Л.М.

Жовтень 2020 р.

Коваль Л.М.
Коваль Л.М.

Грудень 2020 р.
Жовтень 2020 р.

Митько Н.А.

1 семестр

рукопис

Митько Н.А.

1-2 семестр

Участь у методичному семінарі, підготовка рукопис

Митько Н.А.

березень 2021 р.

Митько Н.А.

2 семестр

Митько Н.А.

вересень 2020 р.

Участь у методичному семінарі кафедри.
Тема: "Роль освітнього компонента
4
"Лінгвопрагматика" у підотовці здобувача
вищої освіти рівня "Доктор філософії" "

усна доповідь

Круглий стіл щодо обговорення ОП

5 «Українська мова та література»
бакалаврського рівня
Навчально-методичний комплекс для ОК

6 "Прагмалінгвістика" для здобувачів вищої
освіти рівня "Доктор філософії"
Розробка практичних занять з вибіркової

електронний варіант
лекцій, практичних
занять, індивідуальних
навчально-дослідних
завдань
рукопис

7 дисципліни "Ономастика як наука про
власні назви"
Розробка практичних занять зі спецкурсу
8
"Основи коректури і редагування"

9 доповіді на тему "Методичний підхід до
вивчення семантичної деривації"

10

Відвідати й проаналізувати заняття з
лексикології доцента Домрачевої І. Р.

рукопис

Розробка робочих навчальних програм
дисциплін "Основи коректури і
11 редагування", "Ономастика як наука про рукопис
власні назви" для СО "Бакалавр",
освітньої програми "Українська мова і
Розробка робочих навчальних програм
дисциплін "Основи красномовства" та
"Ім՚я як лінгвостилістичне явище в
12
рукопис
художньому дискурсі" для СО
"Бакалавр", освітньої програми
"Прикладна лінгвістика"
Розробка робочих навчальних програм
дисципліни "Сучасна українська мова
(Морфологія)" для СО "Бакалавр",
13
рукопис
освітніх програм "Українська мова та
література", "Прикладна лінгвістика",
"Міжкультурна лінгвістика"

Козловська Д. В. вересень 2020 р.

Козловська Д. В. вересень 2020 р.

8

Розробка робочої навчальної програми
дисципліни "Українська діалектологія"
та навчальної (діалектологічної)
14
рукопис
практики для СО "Бакалавр", освітньої
програми "Українська мова та
література"
Організація звітної конференції з
навчальної (діалектологічної) практики
15
захід
зі здобувачами вищої освіти 3 курсу ОП
«Українська мова та література»
Написання «Методичних рекомендацій
до навчальної (діалектологічної)
16 практики для здобувачів вищої освіти
рукопис
освітньої програми "Українська мова та
література"»
Доповідь на методичному семінарі
кафедри на тему "Формування навичок
контекстуально-інтерпретаційного
17 аналізу антропоетонімів у межах
доповідь
вивчення спецкурсу "Ім՚я як
лінгвостилістичне явище в художньому
дискурсі"
Навчально-методичний посібник для
самостійної роботи студентів та
18 дистанційного навчання, практикумів із рукопис
курсу «Сучасна українська мова
(синтаксис)»
Методичні вказівки із курсу «Техніка
мовлення та виразне читання»: для
19 студентів ОП «Українська мова і
рукопис
література» денного та заочного
відділення
Розробка робочих навчальних програм
дисципліни "Сучасна українська мова
20 (синтаксис)" для СО "Бакалавр",
освітніх програм "Українська мова та
література" і "Прикладна лінгвістика"

21

22

23

24

25
26

Розробка робочої навчальної програми
дисципліни "Техніка мовлення і виразне
читання" для СО "Бакалавр", освітної
програми "Українська мова та
література"
Розробка 5 лекцій з курсу "Техніка
мовлення і виразне читання"
Розробка лекційно-практичного
матеріалу з курсу "Українська мова
професійного спрямування
(перекладацький аспект)"
Доповідь на методичному семінарі
кафедри на тему "Особливості вивчення
предикативного центру простого
речення з позицій функційносемантичного підходу"
Взаєморецензування методичних
матеріалів
Взаємовідвідування лекційних та
практичних занять

Козловська Д. В. вересень 2020 р.

Козловська Д. В. жовтень 2020 р.

Козловська Д. В. березень 2021 р.

Козловська Д. В. листопад 2020 р.

Домрачева І. Р.

Домрачева І. Р.

рукопис

Домрачева І. Р.

вересень 2020 р.

рукопис

Домрачева І. Р.

вересень 2020 р.

рукопис

Домрачева І. Р.

вересеньжовтень 2020 р.

рукопис

Домрачева І. Р.

вересеньжовтень 2020 р.

рукопис

Домрачева І. Р.

квітень 2021 р.

Домрачева І. Р.

протягом року

Домрачева І. Р.

протягом року

8

27

28

29
30
31
32
33
34

Розробка методичних рекомендацій та
практичних завдань з дисципліни
"Ділова українська мова" для студентів
нефілологічних спеціальностей
Розробка тестових завдань до
дисциплін, що викладаються на спец.
"Культурологія"
Доповідь на методичному семінарі
кафедри на тему "Мовні девіації та
культура мовлення майбутнього
фахівця"
Участь у взаємовідвідуванні занять
Розробка методичних рекомендацій з
української ділової мови
Розробка методичних рекомендацій з
історії української культури
Розробка методичного посібника з
української ділової мови
Участь у методичному семінарі кафедри
на тему "Актуальні питання
документаційного супроводу практик"

Доповідь на методичному семінарі
35 кафедри "Актуальні ролі
університетського викладача"
Доповідь на Міжнародному науковопрактичному семінарі "Методичні
36 імпровізації у використанні методів і
прийомів педагогічної технології
"Читання та письмо для розвитку"
37

38

Відвідування навчальних занять
Домрачевої І. Р., Митько Н. А.
Розробка навчальних робочих програм,
силабусів з дисциплін

друкована праця

Антонюк О. В.

вересень

друкована праця

Антонюк О. В.

листопад 2020 р.

рукопис

Антонюк О. В.
Антонюк О. В.

1 семестр 20202021 н. р.
протягом року

рукопис

Шаповалова Н. П. жовтень 2020 р.

рукопис

Шаповалова Н. П. жовтень 2020 р.

рукопис

Шаповалова Н. П. квітень 2021 р.

доповідь

Шаповалова Н. П. лютий 2021 р.

доповідь

Важеніна О. Г.

усна доповідь,
сертифікат учасника Важеніна О. Г.

жовтень 2020 р.

відгук

Важеніна О. Г.

І семестр 20202021 н. р.

рукопис

Пилипак Т. А.

вересень 2020 р.

Пилипак Т. А.

ІІ семестр

Пилипак Т. А.

ІІ семестр

Взаємовідвідування лекційних та
практичних занять
Участь у методичному семінарі кафедри
на тему "Форми роботи під час
40 практичних занять з дисципліни
"Прикладна культурологія": практикум з
культури гостинності"
доповідь
39

листопад 2020 р.

10

№
з/п

Вид роботи

1

2

6. НАУКОВА РОБОТА
Підсумковий
результат
(рукопис,
Виконавець
друкована праця,
обсяг, тираж
тощо)
3
4

Відмітка
про
виконання

4

6

Коваль Л.М.

вересень 2020 р.

Коваль Л.М.

травень 2021 р.

публікація в
Коваль Л.М.
збірнику праць чи
в журналі

грудень 2020 р.

публікація в
Коваль Л.М.
Опублікувати статтю "Односкладне
збірнику праць чи
речення як інструмент втілення
в журналі
комунікативної інтенції автора в збірці
4
Василя Стуса «Палімпсести»" у журналі,
що входить до переліку фахових видань
України

червень 2020 р.

опубліковані
Коваль Л.М.
доповіді студентів

грудень 2020 р.

1 Створити профайл на сайті університету
Оранізувати та провести ІV Всеукраїнську
науково-практичну конференцію
2
«Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції,
новаторство»
Опублікувати статтю "Односкладне речення
як виразник емотивно-аксіологічних інтенцій
3 Василя Стуса (на матеріалі збірки
«Палімпсести»)" у журналі, що входить до
переліку фахових видань України

5

Організувати круглий стіл університетського
рівня «Мовосвіт Василя Стуса»

електронний
варіант
звіт

Виконавець

Взяти участь в організації та проведенні
6 Міжнародної наукової конференції

«Граматичні читання – ХІ»

Коваль Л.М.
Коваль Л.М.

березень 2021 р.

Опублікувати статтю в періодичному виданні, публікація
8 включеному до наукометричної бази Web of
Science Core Collection
Консультувати 3 студентів щодо написання та опубліковані
9 публікації статті за матеріалами курсового або праці студентів
магістерського дослідження

Коваль Л.М.

квітень 2021 р.

Коваль Л.М.

травень 2020 р.

10 Робота в складі вченої ради
Участь у конференції професорськовикладацького складу ДонНУ імені Василя
11 Стуса. Підготовка доповіді на тему
"Вироблення фахових компетентностей
філолога на заняттях із семасіології"

Коваль Л.М.
Митько Н. А.

протягом року
травень 2021 р.

Митько Н. А.

травень 2021 р.

Взяти участь теоретичному семінарі кафедри з усна доповідь
доповіддю "Інфінітивне речення як виразник
7 комунікативно-модальних інтенцій" автора
(на матеріалі роману Дари Корній "Зворотній
бік світів")

Участь у конференції "Граматичні читання ХІ", доповідь на тему "Лінгвостилістичні
12
функції хронологічно маркованої лексики у
творах Б. Лепкого"

тези

тези

10

Участь у теоретичному семінарі кафедри з
13 доповіддю на тему "Лінгвістичний підхід до
вивчення внутрішньослівних зв՚язків"
Керівництво студентським лінгвістичним
14
гуртком
Написання статті "Реалізація сукупної
15
семантики у складених підметах" (фахова)
Написання статті "Вербалізація сукупного
16 значення у складних та складених присудках"
(фахова)
Робота в редакційній колегії наукового
17
фахового видання - "Лінгвістичні студії"
Доповідь на науковому семінарі кафедри на
18 тему "Перспективи реалізації сукупної
семантики у складених підметах та присудках"

Доповідь на науковому семінарі кафедри на
21 тему "Прагматичний потенціал безонімної
номінації в українській прозі"
Публікація статей у фахових та інших
22
виданнях України
23 Участь у Міжнародній конференції
24
25
26
27
28

Керівництво науковою діяльністю студентів:
публікації/науково-практичні конференції
Стаття "Репрезентація концепту "життя" у
збірці Василя Стуса "Зимові дерева"
Стаття "Мотиви номінацій молодіжних
прізвиськ Вінничини"
Монографія "Семантика і структура сучасних
прізвиськ Донеччини"
Доповідь на конференції "Креативність як
спосіб людського буття в культурі"

листопад 2020 р.

Митько Н. А.

протягом року

Домрачева І. Р.

грудень 2020 р.

Домрачева І. Р.

квітень 2021 р.

Домрачева І. Р.

протягом року

Домрачева І. Р.

грудень 2020 р.

Домрачева І. Р.

травень 2021 р.

Домрачева І. Р.

травень 2021 р.

Козловська Д. В.

лютий 2021 р.

Козловська Д. В.

протягом року

Козловська Д. В.
Козловська Д. В.

протягом року
травень 2021 р.

Антонюк О. В.

Антонюк О. В.

жовтень-листопад
2020 р.
січень-березень
2020 р.
травень 2021 р.

Антонюк О. В.

квітень 2021 р.

Антонюк О. В.

ІІ семестр 20202021 н.р.

рукопис

рукопис

рукопис

доповідь

Доповідь на Міжнародній науковій
конференції "Граматичні читання" (матеріали) 19
"Спонукальні конструкції в мовленні Василя
Стуса"
доповідь
Доповідь на науковій конференції
професорсько-викладацького складу, наукових
працівників і здобувачів вищої освіти за
20
підсумками науково-дослідної роботи за період
2020-2021 н. р. (матеріали) - "Особливості
реалізації девіативного мовлення"

Митько Н. А.

доповідь

доповідь
рукопис

рукописи
фахова, друкована
Антонюк О. В.
фахова, друкована
друкована
друкована, тези

Доповідь на теоретичному семінарі кафедри на
29 тему "Сучасні прізвиська Вінничини в
культурно-мовному просторі Поділля"
рукопис

Антонюк О. В.
ІІ семестр 2020Доповідь на конференції "Граматичні читання"
2021 н.р.
на тему "Шляхи формування мовної
30
компетентності майбутніх фахівцівмаркетологів"
друкована, тези
Шаповалова Н. П. лютий 2021 р.
Наукова стаття "Засоби вербалізації ціннісних
31 концептів українського етносу (на матеріалі
фольклорних текстів Поділля)"
публікація фахова

10

Наукова стаття "Актуальні аспекти
32 формування мовної особистості майбутніх
юристів"
Тези доповіді на тему "Актуальні питання
33 дослідження мовно-культурного простору
Поділля"
Доповідь на теоретичному семінарі кафедри на
тему "Мовна особистість українця (на прикладі
34
творів української літератури кінця ХІХ початку ХХ століття)"
Доповідь на тему "Комунікативна
компетентність студентів-культурологів:
подільський вимір" на конференції
"Граматичні читання-2021"
Участь у Міжнародній науково-практичній
35 конференції. Тема доповіді "Фразеологічне
новаторство в мовотворчості Євгена Гуцала"
36

Стаття у фаховому журналі "Лінгвостилістичні
домінанти химерного дискурсу Євгена Гуцала"

Шаповалова Н. П. січень 2021 р.
публікація фахова
Шаповалова Н. П. травень 2021 р.
публікація тез
Шаповалова Н. П. квітень 2021 р.

публікація тез
Шаповалова Н. П. квітень 2021 р.

публікація тез

Керівництво науковою роботою студентів
(наукові стаття, тези)

Доповідь на теоретичному семінарі кафедри на
39 тему "Формули привітання, запрошення,
побажання в культурі гостинності українців"
Участь у конференції "Граматичні читання".
Тези: "Структура й прагмалінгвістичні
40
особливості текстів, що продають: практика
копірайтингу"

листопад 2020 р.

Важеніна О. Г.

грудень 2020 р.

Важеніна О. Г.

24 серпня - 2
жовтня 2020 р.

Важеніна О. Г.

протягом року

Пилипак Т. А.

ІІ семестр 20202021 н.р.

стаття

Науково-педагогічне стажування "Організація
37 освітнього процесу в галузі філологічних наук
в Україні та країнах ЄС" (м. Венеція, Італія)
38

Важеніна О. Г.
доповідь,
сертифікат
учасника

доповідь

тези

Пилипак Т. А.

ІІ семестр 2020-2021
н.р.

рукопис

Пилипак Т. А.

ІІ семестр 2020-2021
н.р.

Публікація: "Структура й прагмалінгвістичні
41 особливості текстів, що продаються: практика

копірайтингу" (фахова "Лінгвістичні студії")

11

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п

Вид роботи

1

2
Виконання обовязків завідувача
1
кафедри

Підсумковий
Виконавець
результат
3

4
Коваль Л.М.

Строк
Відмітка про
виконання виконання
5
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року
протягом
року

2 Робота у вченій раді факультету

Коваль Л.М.

3 Робота у Вченій раді Університету

Коваль Л.М.

4 Участь у КТК факультету

Коваль Л.М.

5 Участь у КТК університету

Коваль Л.М.

Робота над диверсифікацією освітньої
6 програми "Українська мова та
література" бакалаврського рівня

Коваль Л.М.

протягом
року

Коваль Л.М.

жовтень грудень 2020
р.

Коваль Л.М.,
Козловська Д. В.

травень
2019 р.

Коваль Л.М.

листопад
2019 р. лютий
2020 р.

Митько Н. А.

протягом
року

Робота щодо впровадження СОП
7 "Методика вивчення української мови
та літератури в школі"
Організація і проведення студ. наук.8 практ. конф. "Лінгвоукраїністика ХХІ
ст.: традиції, новаторство"
Організація круглого столу до Дня
9 укр. писемності та мови , а також до
Дня рідної мови
10
11

12

13

14

Куратор студентів академічної групи
4 курсу УМЛ
Участь у проведенні Міжнародного
конкурсу знавців української мови
імені П. Яцика
Участь у проведенні мовнолітературного конкурсу імені Т. Г.
Шевченка
Куратор студентів академічної групи
1 курсу ОП "Українська мова та
література"
Член спецради із захисту
кандидатських дисертацій ДонНУ
імені Василя Стуса

Організація та проведення круглого
столу "Тяглість національних
традицій найменування у приватному
15
та сімейному спілкуванні" зі
здобувачами вищої освіти 3 курсу ОП
"Прикладна лінгвістика"

усі викладачі кафедри 1 семестр

усі викладачі кафедри 1 семестр

Домрачева І. Р.

протягом
року

Домрачева І. Р.

протягом
року

Козловська Д. В.

вересень
2020 р.

6

11

Організація та проведення круглого
столу "Зовнішня та внутрішня
16 культура мовця" зі здобувачами вищої
освіти 2 курсу ОП "Прикладна
лінгвістика"

Козловська Д. В.

вересень
2020 р.

Організація звітної конференції з
навчальної (діалектологічної)
17
практики зі здобувачами вищої освіти
ОП "Українська мова та література"

Козловська Д. В.

жовтень
2020 р.

Козловська Д. В.

травень
2021 р.

Козловська Д. В.

протягом
року

Козловська Д. В.

протягом
року

Козловська Д. В.

протягом
року

Участь в організації та проведенні
студентської олімпіади з дисципліни
22
"Українська мова (за професійним
спрямуванням)"

Антонюк О. В.

січеньлютий 2021
р.

Участь в організації та проведенні
23 конференції "Креативність як спосіб
людського буття в культурі"

Антонюк О. В.

квітень 2021
р.

Участь в організації та проведенні
профорієнтаційних заходів

Антонюк О. В.

Організація IV Всеукраїнської
науково-практичної конференції
18 "Лінгвоукраїністика ХХІ століття:
традиції, новаторство". Підготовка
збірника матеріалів конференції
Організація флешмобів студентського
19 волонтерського руху "За чистоту
рідної мови"
Адміністрування офіційної групи
20 кафедри української мови і культури у
соціальній мережі Facebook
21

24

Виконання обов’язків тьютора
академічної групи Б19_д/035.01

25 Виконання обов՚язків тьютора групи
26

Організація круглого столу
"Культурно-мовний простір Поділля"

Організація навчальних екскурсій для
студентів
Керівництво науковою ініціативною
темою "Культурно-мовний простір
28
Поділля: тенденції, проблеми,
перспективи"
27

Участь в організації Всеукраїнської
29 студентської науково-практичної
конференції

Шаповалова Н. П.

протягом
року
протягом
року

Шаповалова Н. П.

протягом
року

Шаповалова Н. П.

протягом
року

Шаповалова Н. П.

протягом
року

Важеніна О. Г.

травень
2021 р.

11

Участь в організації та проведенні
30 Всеукраїнського диктанту
національної єдності
31

Участь у Дні відкритих дверей
ДонНУ імені Василя Стуса

усі викладачі кафедри

протягом
року

Пилипак Т. А.

протягом
року

12

8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ
№
з/п

Форма підвищення професійного рівня

Прізвище та
ініціали
працівника

1

2

3

1 Курси Moodle

Домрачева І. Р.,
Козловська Д. В.

Відмітка
про
Строк виконання
виконання
4
5

14

10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата

Зміст зауважень

Підпис
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11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Перший семестр

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол №_____
від"_____"_______________20___ року
Завідувач кафедри__________________________________________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Другий семестр

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол №_____
від"_____"_______________20___ року
Завідувач кафедри

____________________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

