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1. Навчальна сфера
Кафедра української мови, літератури та культури
Кафедра української мови, літератури та культури факультету лінгвістики
в 2017 році працює в таких напрямках: 1)висококваліфіковане навчання
студентів усіх факультетів університету української мови за професійним
спрямуванням для кращого оволодіння українською науково-технічною
термінологією; 2) викладання історії української культури в контексті
європейського та світового культурного простору, що сприяє формуванню у
студентів власної життєвої позиції, осмисленню професійного становлення й
інтегрування власної діяльності в культурне сучасне середовище України і
світу; 3) надання консультативної допомоги студентам, викладачам та
співробітникам університету, іноземним громадянам в оволодінні та
вдосконаленні державної мови.
На кафедрі української мови, літератури та культури у 2017 році
працювало 20 викладачів: 11 кандидатів наук; 6 доцентів, 8 старших
викладачів, 6 викладачів, 1 – іноземний викладач.
2. Міжнародне науково-технічне співробітництво
Список викладачів кафедри УМПС, які виїжджали за кордон у
відрядження:
1. Викладач
Яґеллонського
університету
(Польща,
м. Краків)
В. Зволінський за відрядженням Міністерства науки та вищої освіти
Республіки Польща викладає курс «Польська мова» рівень «А1».
Кількість працівників, які взяли участь в міжнародних
конференціях, семінарах
У 2017 році ст. викладачем кафедри української мови, літератури та
культури в міжнародних наукових виданнях було опубліковано 1 статтю.
Викладачі кафедри були учасниками 19 міжнародних науковопрактичних конференцій:
1. Міжнародна наукова конференція «Українська мова та культура в
сучасному гуманітарному часопросторі», НУДПСУ, 23-24 лютого
2017. – доц. Нечипоренко А.Ф.
2. Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів», КНУ ім. Т.Г.
Шевченка, 9-10 листопада 2017. – доц. Нечипоренко А.Ф.
3. Міжнародна наукова конференція «Чинники консолідації українства в
епоху пост колоніалізму». Центр українознавства філософського
факультету Київського університету ім. Т.Шевченка, 26 жовтня 2017.
– доц. Денисюк С.П

4. Міжнародна наукова конференція «Strategiczne pytania światowej nauki
– 2017» (7–15 lutego 2017). – Przemysl, Poland. – 2017. – ст. викладач
Решетилов К.В.
5. Міжнародна наукова конференція «Dny vĕdy – 2017» (22–30 března
2017). – Praha. – ст. викладач Решетилов К.В.
6. Міжнародна наукова конференція «Science without borders – 2017»
(March 30 –April 7, 2017). – Sheffield, England. – ст. викладач
Решетилов К.В.
7. Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць
мови і мовлення:комунікативно-когнітивний, соціокультурний,
перекладознавчий і методичний аспекти» . КПІ ім.Ігоря Сікорського,
20 квітня 2017 - доц. Кривенко С.М., ст. викладач Сидоренко Л.М., ст.
викладач Тільняк Н.В.
8. VI Міжнародна науково-практична конференція «Особистість,
суспільство, політика». Польща, м. Люблін, 10-11 березня 2017 - ст.
викладач Сидоренко Л.М., ст. викладач Тільняк Н.В., ст. викладач
Динікова Л.Ш.
9. Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур Україна
– Греція 26 жовтня 2017 р. - ст. викладач Динікова Л.Ш.
10.V Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць
мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний,
перекладознавчий і методичний аспекти», 20 квітня 2017 р., Київ - ст.
викладач Динікова Л.Ш.
11.Міжнародна науково-практична конференція «Україна–Польща:
стратегічне партнерство в системі геополітичних координат», 16–17
березня 2017 р., Київ–Слупськ. - ст. викладач Динікова Л.Ш.
12. Х Міжнародна науково-практична конференція « Науково-методичні
проблеми мовної підготовки іноземних громадян » . НАУ, 20 квітня
2017 - ст. викладач Сидоренко Л.М., ст. викладач Тільняк Н.В.
13. ХХVІ Міжнародна конференція «Мова і культура» імені Сергія
Бураго. Київ, 25-27 червня 2017. – доц. Ожоган Л.О.
14.VI Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми
функціонування мови в полікультурному просторі». Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. 30
березня 2017. – ст. викладач Завадська В.В.
15. Міжнародна науково-практична конференція «Культурна спадщина
України: сталий розвиток і національна безпека». Національна
історична бібліотека України, 20.04.2017 – доц. Онуфрієнко О.П.
16. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка. Теоретичні
та практичні аспекти розвитку сучасної науки» Ченстохова (Польша).
30.03.2017-31.03.2017 - ст. викладач Маковецька-Гудзь Ю.А.
17.Міжнародна науково-практична конференція
«Всесвіт Тараса
Шевченка». КНУ імені Т. Шевченка, 10 березня 2017 – доц. Кривенко
С.М.

18. Міжнародна науково-практична конференція «Корифеї української
літератури і науки:фундаментальний внесок неокласиків», присвяченої
95-літтю кафедри української літератури НПУ імені М. П.
Драгоманова та 80-річчю від дня трагічної загибелі її професорів
Миколи Зерова та Павла Филиповича. Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова Літературно-меморіальний музей
Максима Рильського, 10-11 листопада 2017 - доц. Кривенко С.М., доц.
Денисюк С.П.
19.ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мова: класичне – модерне –
постмодерне». Національний університет «Києво-Могилянська
академія»,16 листопада 2017. - доц. Кривенко С.М.
3. Міжуніверситетське співробітництво
1. Представництво в міжнародних редколегіях та комітетах:
- Новак О.М., викладач – голова Польсько-українського культурного
товариства «Родина» (офіційний сайт – rodzina-browary.blogspot.com).
- За угодою про співпрацю з Міністерством науки та вищої освіти
Республіки Польща стажування Войцеха Зволінського, викладача
Яґеллонського університету (Польща, м. Краків) на кафедрі української мови,
літератури та культури факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
4. Праці науковців факультету, які опубліковано за кордоном
з/п

1

№
Автори

Назва роботи

МаковецькаГудзь Ю.А.

Storytelling у
педагогічній
практиці
викладача/

Назва видання, де опубліковано роботу
Zbiór
artykułów
naukowych.
Konferencji
Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej " Pedagogika.
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki"
(30.03.2017 - 31.03.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o.
«Diamond
trading
tour»,
2017.
104
str.
http://конференция.com.ua/files/scientific_conference_63/6332.pdf#PAGE=9

5.Інтегральні показники міжнародної діяльності
Індекс академічної мобільності
N мімоб 

N укр  N іноз
N

 0,1

N укр - кількість виїздів за кордон українських викладачів, науковців,

студентів, аспірантів, докторантів, стажистів від підрозділу - 1;
N іноз - кількість приїздів до підрозділу іноземних викладачів, науковців,
студентів, аспірантів, докторантів, стажистів від підрозділу - 1;

- загальна кількість викладачів, наукових співробітників, студентів,
аспірантів, докторантів, стажистів підрозділу - 20.
N

Індекс міжнародних публікацій:
І мпубл 

К мімонстат
 0,05
N вн

К мімонстат - кількість монографій, підручників та наукових статей, які
видано за кордоном - 1;
N вн - загальна кількість викладачів, науковців у підрозділі - 20.

Індекс ефективності міжнародної діяльності:
Кістуд  К міпр  Кбд  К л  Кінд.г
І міеф 
0
Nвн
К істуд - кошти за навчання іноземних студентів, аспірантів, докторантів,
стажистів - 0;
К міпр - кошти від міжнародних проектів, контрактів, програм,
колективних грантів, у т.ч. науково-дослідних - 0;
К бд - кошти від міжнародної благодійної допомоги - 0;
К л - кошти від продажу ліцензій за кордон - 0;
Кінд.г - кошти від індивідуальних грантів - 0;
N вн - загальна кількість викладачів, науковців у підрозділі - 20.
Індекс активності міжнародного співробітництва
Nдог  N мзах  N мв  N мст  N мпр
І міакт 
 0,05
Nвн
N дог - кількість договорів із зарубіжними партнерами - 1;
N мзах - кількість проведених міжнародних заходів (конференцій,
семінарів, фахових літніх шкіл, конкурсів, студентських практик для груп,
змагань) - 0;
N мв - кількість міжнародних відзнак (нагород, грамот, дипломи олімпіад)
- 0;
N мст - кількість діючих спільних міжнародних структур (факультетів,
кафедр, програм подвійного диплому) - 0;
N мпр - кількість представництв в міжнародних організаціях (учасники
організаційних та програмних комітетів, учасники редакційних колегій,
Інтернет-видання) - 0;
N вн - загальна кількість викладачів, науковців у підрозділі - 20.

