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ВСТУП

Досвід розвинених країн світу наочно доводить, що модернізація

навчального процесу, що забезпечує підготовку кваліфікованих

спеціалістів, передбачає впровадження нових і вдосконалення існуючих

освітніх технологій.

На жаль, виші сьогодні залишаються, значною мірою,

консервативними у змісті і методах навчання. Орієнтація на

«середньостатистичного» студента завдає великої шкоди підготовці

сучасного фахівця: студенти втрачають інтерес до навчання, задатки

обдарованої та здібної молоді не реалізуються повною мірою.

Окремою темою для роздумів є впровадження гуманітаризації

технічної та спеціалізованої освіти. Вузький фахівець в тій чи іншій

галузі господарства країни все одно продовжує відігравати ролі

громадянина своєї держави, учасник соціальних процесів, що протікають

у суспільстві. Відповідним чином. створення таких організаційних форм

гуманізації вищої освіти як Інститут гуманітарних проблем, покликане

стимулювати процес вдосконалення як форм, так і змісту освітнього

процесу у вищій школі.

По-друге. В Україні історично склався секторальний поділ науки на

академічну, галузеву, вузівську. Головними недоліками такої

організаційної форми є: відрив фундаментальних досліджень від

нагальних, практичних потреб суспільства; певна ізольованість галузевої

та вузівської науки від проривних, авангардних напрямів наукового

пошуку; надмірний консерватизм, відсутність динамічності, гнучкості

академічних установ в плані адаптації тематики досліджень до освітніх

потреб і загального прогресу.

Найбільш раціональний і продуктивний шлях, очевидно, полягає в

поступовій інтеграції академічного і вузівського секторів науки,

передусім в їх найбільш інтелектуально насичених сегментах. Саме тому
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створення таких структур, як Інститут гуманітарних проблем, має

виняткове значення для формування сучасного формату наукового

процесу в Україні.

По-третє, виховний потенціал вищої школи реалізується через різні

форми та засоби впливу на студентство. Завжди виникає ситуація

неузгодженості дій різних, формальних та неформальних структур,

покликаних здійснювати гуманістичне, патріотичне виховання молоді.

Створення структури, яка б координувала зусилля різних організацій та

клубів по інтересам, здійснювала б стратегічне планування їхньої

діяльності – нагальне завдання сьогодення. Саме такі функції був

покликаний виконувати Інститут гуманітарних проблем, серед основних

завдань якого є формування творчих груп для здійснення спільних

проектів та програм.

Відповідним чином, створення Інституту гуманітарних проблем

було відповіддю на виклики часу, які торкалися питань модернізації

освітнього і наукового потенціалу України, джерелом поєднання зусиль

вузівської та академічної науки, поширення гуманітарної освіти у

навчальному процесі, точкою взаємодії кращих наукових та педагогічних

кадрів України.
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1. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ

До складу Інституту входить:

- Центр культури української мови ім. Олеся Гончара;

- Центр здорового способу життя;

- Українсько-шведський науковий та культурно-освітній центр;

- Регіональний відділ Науково-дослідного інституту козацтва Інституту

історії НАН України;

- Кафедра педагогічних технологій;

- Кафедра історії та культури Придніпров’я;

- Лабораторія новітніх технологій навчання;

- Лабораторія соціологічних досліджень.

Роботу Інституту забезпечує 20 осіб. Серед них –

один академік академії історичних наук України;

докторів історичних наук – 2;

кандидатів історичних наук – 10;

кандидатів філологічних наук – 3;

кандидатів соціологічних наук – 2;

старших викладачів – 2.
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2. ХРОНІКА ПОДІЙ ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ

Початок 90-х рр.

Розробка комплексної програми гуманітарної освіти та виховання

студентів вузів, підготовлена професором В.Г.Поставним,

В.Ю.Пушкіним, В.І.Тесленком. Отримала Диплом І ступеня Міносвіти

України.

Вересень 1995 р.

Наслідок: сформувався багатопрофільний центр науково-дослідницької,

освітньої, навчально-методичної, видавничої та культурно-виховної

роботи; у жовтні 1992 р. проведено Всеукраїнську науково-методичну

конференцію «Сучасний стан і перспективи вивчення історії, політики,

економіки, філософії та культури України в технічних вузах».

Листопад 1995 р. Створено Українсько-американський лінгвістичний

центр з вивчення американського варіанту англійської мови.

Початок систематичної і постійної підготовки науково- педагогічних

кадрів з історичних дисциплін через аспірантуру, а згодом - і через

докторантуру.

Наслідки: підготовлено 14 канд. іст. наук (+ 2 рекомендовано до захисту),

1 д.і.н. (+1 завершив роботу).

Листопад 1996 р. Засновано Українсько-німецький культурний центр як

окремий структурний підрозділ ВНЗ.

1996 р. Відкриття Центру української мови (з 2003 р. - ... ім. Олеся

Гончара). Керівництво: професор С.Є.Ігнатьєва, доцент І.К.Цюп'як.

Наукові конференції, проведення Шевченківських, Гончарівських читань,

Днів української писемності, зустрічі з відомими діячами культури тощо.

Наслідки: формування гуманітарної культури студентів, формування

особистості і т.д.

Вересень 1997 р. Відкрито Українсько-американський ліцей.
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Наслідки: якісні зміни у мовній підготовці студентів і розширення їх

можливостей стажування в зарубіжних освітніх та наукових установах,

користування іноземною літературою; викладання іноземних вчених на

раді факультетів, на курсах тощо.

1998 р. Відкриття при кафедрі філософії Центру естетичного розвитку.

Наслідки: розширення світогляду майбутніх спеціалістів, формування

гармонійно розвинутих, всебічно освічених особистостей з високим

рівнем культури.

Квітень 1999 р. Відкриття Інституту гуманітарних проблем (директор -

професор В.Ю.Пушкін). Діяльність в рамках ІГП ряду проблемних

Центрів, проведення конференцій регіонального і всеукраїнського рівня,

видання часописів і збірників наукових праць тощо.

Наслідки: фактично перетворення вузу в один із центрів освітньої,

наукової, навчально-методичної роботи в Україні і провідний центр серед

технічних вузів в галузях методики викладання, культури, розгортання

краєзнавчої роботи тощо.

Вересень 1999 р. Організовано IX Всеукраїнську наукову конференцію

«Історичне краєзнавство на межі тисячоліть: досвід, проблеми,

перспективи», проведену під егідою Всеукраїнської спілки краєзнавців на

чолі з академіком П.Т.Троньком.

Наслідки: а) утвердження вузу в якості провідного центру гуманітарної

підготовки спеціалістів, центру краєзнавчого руху в Україні; б)

проведення щорічних конференцій (регіональних) з історичного

краєзнавства;

в) видання наукових досліджень з історії Придніпров'я;

г) виконання дисертаційних праць з краєзнавчої тематики.

1999 р. Розпочато видання «Гуманітарного журналу» в якості

фахового з історичних наук (редактор - професор В.Ю.Пушкін).
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Наслідки: а) розширення можливостей оприлюднення результатів

наукових досліджень молодих вчених та аспірантів; б) публікація статей

авторів з інших вузів і міст України та поширення часопису серед

наукової громадськості; в) один із показників визначення НГУ як вузу, де

велика увага приділяється питанням гуманітарних наук, освіти і

виховання.

В НГУ започатковано документально-художню серію видань

«Особистості НГУ: життя і творчість».

Наслідки: вкупі з виданнями історії Національного гірничого

університету (1990, 1995, 2009), публікацією праць про життя і діяльність

визначних вчених це видання має велике наукове, пізнавальне і виховне

значення.

2004 р. Розпочато видання наукового щорічника «Історія і культура

Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки» (редактор - професор

Г.К.Швидько).

Наслідки: а) закріплення вузу в опінії науковців як важливого центру

краєзнавчих досліджень; б) визначення щорічника як фахового видання з

історії; в) активізація науково-дослідницької роботи за краєзнавчою

тематикою не тільки в рамках НГУ, але і в регіоні.

2004 р. Початок співробітництва з Республіканським інститутом

вищої школи Білорусі.

Наслідки: через проведення спільних методичних конференцій, видання

збірника матеріалів тощо здійснюється обмін досвідом викладання

гуманітарних дисциплін, складання стандартів програм навчальних

дисциплін, розробка форм самостійної роботи студентів.

Вересень 2005 р. Проведено Міжнародну наукову конференцію

«Революція і суспільство».
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Наслідки: а) зміцнення наукових зв'язків з вченими різних навчальних

закладів та академічних інститутів; б) розширення дослідницької роботи

з проблематики революційних рухів XIX – XX ст.

Жовтень 2005 р. Відкриття Дніпропетровського регіонального

відділення Науково-дослідного центру козацтва Інституту історії України

НАН України (директор - професор Г.К.Швидько).

2003 р.

Наслідки: а) розширення творчих зв'язків з науковцями академічного

Інституту та інших регіональних центрів вивчення • історії козацтва; б)

розгортання наукових досліджень з історії козацтва; в) проведення

наукових читань і конференцій; г) з 2006 р. щорічне видання збірника

праць з історії козацтва «Січеславський альманах».

Розпочато видання наукового щорічника «Історія і культура

Придніпров'я».

Проведено І Березняківські читання, які проводяться кожні 2 роки і

набули статусу Всеукраїнської науково-методичної конференції.

Наслідки: а) більш тісне співробітництво з Дніпропетровським обласним

інститутом післядипломної освіти вчителів; б) впровадження у

навчальний і виховний процес інноваційних технологій.

Встановлено наукові контакти кафедри з Університетом Заходу (м.

Тролхеттен, Швеція), укладено угоду про співробітництво у розробці

спільних проектів («Студентське самоврядування», «Інтеркультуралізм

та сталий розвитою)).

Наслідки: а) створення у 2010 р. Українсько-шведського культурно-

освітнього центру (директор, доцент Г.Л. Первий); б) активізація

діяльності студентського самоврядування.

22 жовтня 2009 р. Спільно з Національною спілкою краєзнавців України

проведено Троньківські читання.
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19 листопада 2010 р. Проведено Перші наукові читання, присвячені 95-

річчю від дня народження академіка НАН України, Героя України,

голови НСК України, почесного професора Національного гірничого

університету з 17 жовтня 2000 р. Петра Тимофійовича Тронька.

Наслідки: а) тісне співробітництво з Інститутом історії України НАНУ в

галузі розвитку краєзнавчої роботи, що має важливе значення; б)

продовження давніх традицій НГУ по вивченню рідного краю та

гуманітарній підготовці студентів.

2009 р. Святкування 110-ї річниці з часу заснування вузу,

проведення ряду заходів, присвячених цій події, видання колективної

монографії «Історія і сучасність Національного гірничого університету

(1899 - 2009 р.)» та ряду статей з історії навчального закладу.

Наслідки: Використання матеріалів з історії університету, діяльності

видатних вчених і педагогів, які в різний час працювали в гірничому

навчальному закладі, в навчальному та виховному процесі.

2009-2010

Результативно діє Інститут гуманітарних проблем у складі

чотирьох дослідницьких кафедр, двох лабораторій, комп'ютерного

комплексу, Центру культури української мови ім. Олеся Гончара, Центру

здорового способу життя, Дніпропетровського регіонального відділення

Науково-дослідного Інституту козацтва Інституту історії НАН України.

Інститут продовжує видання «Гуманітарного журналу», щорічника

«Історія і культура Придніпров'я», є співвидавцем літературно-

мистецького та науково-популярного щомісячника «Борисфен» (фахові

видання). Зазнали подальшого розвитку творчі контакти з багатьма

вузами України, успішно реалізуються угоди про співпрацю з Інститутом

історії України та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень

НАН України.
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У 2009-2010 навчальному році на кафедрі історії та політичної

теорії (завідувач – професор В. Ю. Пушкін) активно продовжувалась

підготовка кадрів вищої кваліфікації та покращення кадрового

забезпечення: аспірант кафедри П. О. Чорнобай захистив дисертацію на

здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук, за результатами

захисту кандидатської дисертації М. В. Гринчак присуджено науковий

ступінь кандидата історичних наук; доцент Л. Ю. Колісник отримала

стипендію Кабінету Міністрів України. Вступили до докторантури

професор кафедри С. Є. Ігнатьєва та доцент І. О. Кочергін, активно

працюють над завершенням докторських дисертацій 4 доцентів кафедри.

Члени кафедри брали участь у наукових конференціях, в т. ч.

міжнародних – Н. В. Ченцова (Німеччина), Б. О. Галь (Словенія). На

початку грудня 2009 р. кафедрою історії та політичної теорії спільно з

німецьким Фондом Р. Шумана (м. Київ) було проведено міжвузівський

круглий стіл на тему: «Чи можливі ідеологічні партії в сучасній

Україні?».

Кафедрою історії та політичної теорії продовжується видання 3

фахових наукових часописів – «Гуманітарний журнал», «Науковий

щорічник. Історія і культура Придніпров’я», «Січеславський альманах».

Викладачами кафедри розроблено нові спецкурси з соціології та

політології, підготовлено до друку нове україномовне видання

навчального посібника з політології. Крім того, в рамках роботи кафедри

історії та політичної теорії представники НГУ вже втретє взяли участь у

фінальній стадії Всеукраїнської студентської олімпіади з політології

(квітень 2010 р.).

Протягом 2009-2010 навчального року кафедрою історії та

політичної теорії проведено більш ніж 50 заходів – засідання п’яти

студентських клубів, круглих столів, презентації, творчі зустрічі і т.ін. За

активної участі студентів працюють клуби: історико-краєзнавчий
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«Грані», військово-історичний ім. О. Грязнова (зокрема, присвячені 70-

літтю початку Другої світової війни, 65-літтю звільнення

Дніпропетровська від німецької окупації), культурологічний «Джерело»,

соціологічний «Солярис», Кіноклуб. 21-25 червня 2010 р. в рамках

діяльності останнього в НГУ пройшли Дні чеського кіно, у відкритті яких

взяв участь Перший секретар посольства Чеської республіки в Україні В.

Карал. Цілу низку заходів було проведено в рамках відзначення 65-ї

річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні (круглі столи, семінари,

святковий концерт для працівників НГУ – учасників війни, покладання

квітів, зустрічі студентів з ветеранами, турбота про найменш

забезпечених учасників війни).

В Центрі культури української мови ім. Олеся Гончара регулярно

відбуваються творчі вечори письменників та поетів України (26 жовтня

2009 р. пройшли читання поетичних та прозових творів Л. Омельченко «З

власного дозволу»), на постійній основі здійснюється діяльність

художньої майстерні «Молоді таланти НГУ». Традиційно відбулися

Шевченківські (березень) та Гончарівські (квітень) літературно-наукові

читання, відзначено День української писемності та мови (грудень).

Викладачі кафедри взяли участь у проведенні творчого вечора,

присвяченого 75 річниці від дня заснування Дніпропетровської обласної

організації Національної спілки письменників України (14 грудня). В

лютому 2010 р. Центром було проведено круглий стіл із запрошенням

співробітника Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім.

І. Ф. Кураса НАН України професора Ю. І. Шаповала та режисера фільму

про М. Хвильового, І. О. Шатохіної. Під час зустрічі, яку вела доцент

Цюп′як І. К., присутні переглянули уривки з кінофільму, заслухали

коментарі істориків, літературознавців та студентів.

Кафедра історії та політичної теорії систематично розширює

(наскільки це можливо у її становищі) міжнародні зв’язки: реалізується
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угода про співробітництво з Університетом Заходу (Швеція) в рамках

діяльності Українсько-шведського центру науково-освітніх та

культурних зв'язків, в листопаді 2008 р. відбувся візит у відповідь до

Університету Заходу (професор В. Ю. Пушкін та доцент Г. Л. Первий).

22-29 квітня 2009 р. в НГУ з офіційним візитом перебувала делегація

викладачів та представників студентського самоврядування Університету

Заходу, за підсумком якого стартувала реалізація спільного проекту з

вивчення українського та шведського досвіду в сфері студентської

демократії (29 серпня – 5 вересня 2009 р. в рамках даного проекту

планується візит викладачів та студентів НГУ до Університету Заходу).

Здійснюється спільний науковий проект з білоруськими колегами:

«Досвід реалізації модульно-рейтингової системи у контексті самостійної

роботи студентів». У квітні 2009 р. на базі Інституту гуманітарних

проблем була проведена Міжнародна науково-практична конференція з

проблем самоосвіти студентів (учасники зі Швеції, Польщі, Білорусі та

Росії), присвячена 70-річчю кафедри історії та політичної теорії.

Кафедра історії та політичної теорії бере активну участь у реалізації

програми щодо майбутнього святкування 110-річного ювілею

університету – авторський колектив кафедри на чолі з професором В. Ю.

Пушкіним підготував і передав до видавництва монографію з історії НГУ.

Кафедра історії та політичної теорії систематично розширює

міжнародні зв’язки: реалізується угода про співробітництво з

Університетом Заходу (Швеція) в рамках діяльності Українсько-

шведського центру науково-освітніх та культурних зв'язків. 29 серпня – 5

вересня 2009 р. відбувся візит офіційної делегації викладачів та студентів

НГУ (на чолі з доцентом Г. Л. Первим, доценти кафедри історії та

політичної теорії О. В. Єгорова і Д. В. Колісник) до Університету Заходу

(Троллхеттен). За підсумками візиту студенти НГУ протягом 2009-2010

навчального року дистанційно опановували англійською мовою спецкурс
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зі студентського самоврядування у Швеції, що дозволить застосувати ці

знання на практиці і наблизити студентську демократію в НГУ до

європейського рівня.

Серед пропозицій НГУ щодо подальшої співпраці з Університетом

Заходу – ознайомлення з навчальними програмами та спецкурсами, які

викладаються на факультеті соціальних досліджень; вивчення

шведського досвіду викладання гуманітарних дисциплін у технічному

вузі; обговорення перспективи дистанційного отримання освіти

студентами НГУ в Університеті Заходу; перспектива організації та

проведення спільних наукових семінарів та конференцій в сфері

дослідження міжнародної політики та економіки України, підготовка

спільних публікацій у фахових наукових виданнях як України, так і

Швеції.

2011

В рамках діяльності Інституту гуманітарних проблем протягом

2011 р. були проведені Х Регіональна краєзнавча конференція

«Придніпров’я давнє та недавнє» (березень), Всеукраїнська науково-

практична конференція «Рецепція України в контексті сучасної мови та

літератури» (квітень), Другі Всеукраїнські «Троньківські читання»

(листопад), зустрічі з відомими науковцями, письменниками, культурно-

громадськими діячами, презентації нових книг. Співробітники Інституту

регулярно виступали в пресі та на телебаченні з найбільш актуальних

проблем сьогодення.

Особливо плідно й активно діє Центр культури української мови ім.

О. Гончара, в рамках роботи якого були організовані і проведені вечір

поезії «Сонячний кларнетист» (до 120-річчя від дня народження П.

Г. Тичини), захід, присвячений Дню рідної мови «Живи прекрасна наша

мово!», захід «Безсмертна дочка Прометея» (до 140-річчя від дня

народження Лесі Українки), вечір пам'яті Т. Г. Шевченка, презентація
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книги «Сатирикон – ХХІ» відомого письменника О. Ірванця, розважально-

патріотична шоу-гра «Я люблю Україну». Крім того, культурно-

естетичному розвитку студентів НГУ сприяли організовані

співробітниками Центру і кафедри відвідування мистецьких заходів у

Дніпропетровському театрі опри і балету, Молодіжного театру «Віримо!»,

Театру одного актора «Крик», Дніпропетровського історичного музею ім.

Д. І. Яворницького, Меморіального Будинку-музею Д. І. Яворницького.

Важливою ланкою в організаційно-виховній роботі кафедри та

Інституту є діяльність клубів за інтересами для студентської молоді:

мовознавчий клуб «Джерело», військово-патріотичний клуб ім. капітана А.

Грязнова, історичний клуб «Грані», дискусійний клуб «Відкрита трибуна»,

соціологічний клуб «Соляріс», Клуб історичного танцю, кіноклуб.

Засідання клубів протягом 2011 р. відвідала чимала кількість студентів, які

отримали змогу ознайомитися з маловідомими сторінками історії та

культури нашого краю, зустрітися з непересічними постатями, почути

думки фахових експертів, взяти участь в обговоренні дискусійних питань

сучасного життя в країні.

Кафедра історії та політичної теорії та Інститут гуманітарних

проблем у 2011 р. активно продовжують видання навчальної та наукової

літератури. Зокрема, співробітниками кафедри було видано збірник праць

на пошану академіка НАН України П. Т. Тронька «Обранець історії» та 3

наукових монографії. Крім того, зусиллями співробітників Центру

культури української мови ім. О. Гончара було видано збірник матеріалів

про В. Д. Гончар «Зіткана з любові» та збірку афоризмів, сентенцій,

висловів та поетичних роздумів Б. Олійника «Нема без імення добра».

Також Інститутом гуманітарних проблем продовжилося видання наукової

періодики – фаховий «Гуманітарний журнал», фаховий часопис «Історія і

культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий

щорічник», «Січеславський альманах».
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Протягом звітного періоду отримали подальший розвиток

міжнародні зв’язки кафедри історії та політичної теорії та Інституту

гуманітарних проблем. Здійснюється договірне співробітництво в сфері

розвитку педагогічних технологій ті інноваційних методів навчання з

Могильовським університетом та Інститутом вищої школи (Республіка

Білорусь). Влітку 2011 р. Інститут приєднався до реалізації

широкомасштабного міжнародного науково-освітнього проекту

«Інтеркультуралізм та сталий розвиток» на базі Університету Заходу (м.

Троллхеттен, Королівство Швеція), а директор Українсько-Шведського

центру науково-освітніх та культурних зв’язків НГУ доцент Г. Л. Первий

увійшов до складу міжнародної робочої групи з реалізації та координації

даного проекту.

2012

В рамках діяльності Інституту гуманітарних проблем протягом

2012 р. були проведені ХІ Регіональна та І Всеукраїнська краєзнавча

конференція «Дослідники природи Придніпров’я» (березень),

Всеукраїнська науково-практична конференція «Рецепція України в

контексті сучасної мови та літератури» (квітень), зустрічі з відомими

науковцями, письменниками, культурно-громадськими діячами,

презентації нових книг.

Доцент кафедри історії та політичної теорії І. Кочергін виступив

науковим консультантом при зйомці Дніпропетровським міським

телевізійним театром документального фільму «Олександр Поль», який

отримав Гран-Прі Міжнародного кінофестивалю екранних і сценічних

мистецтв «Кінологос – 2012».

На початку жовтня в НГУ відбулася презентація книги

«Відповідність часу», яка розповідає про 30-літній період розвитку

університету під керівництвом ректора НГУ, академіка НАН України Г.
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Г. Півняка, у підготовці якої безпосередню участь взяли і професори

кафедри – В.Ю. Пушкін та Г.К. Швидько.

Особливо плідно й активно діє Центр культури української мови ім.

О. Гончара, в рамках роботи якого до Дня писемності (листопад) були

організовані і проведені зустріч першокурсників з криворізьким

письменником Г. Гусейновим, презентація книги сьомої Легенд та

переказів Криворіжжя «На землі, на рідній...», а також нової книги Л.

Степовички «Німці в городі». Крім того, культурно-естетичному розвитку

студентів НГУ сприяли організовані співробітниками Центру і кафедри

відвідування мистецьких заходів у Дніпропетровському театрі опри і

балету, Молодіжного театру «Віримо!», Театру одного актора «Крик»,

Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького,

Меморіального Будинку-музею Д. І. Яворницького.

Важливою ланкою в організаційно-виховній роботі кафедри та

Інституту є діяльність клубів за інтересами для студентської молоді:

мовознавчий клуб «Джерело», військово-патріотичний клуб ім. капітана А.

Грязнова, історичний клуб «Грані», дискусійний клуб «Відкрита трибуна»,

кіноклуб. Засідання клубів протягом 2012 р. відвідала чимала кількість

студентів, які отримали змогу ознайомитися з маловідомими сторінками

історії та культури нашого краю, зустрітися з непересічними постатями,

почути думки фахових експертів, взяти участь в обговоренні дискусійних

питань сучасного життя в країні.

В травні 2012 р. в рамках Кіноклубу НГУ пройшов «Тиждень

польського кіно». На початку вересня 2012 р. в рамках діяльності клубу

«Грані» в НГУ відбулася презентація книги відомого науковця,

співробітника Дніпропетровського Національного історичного музею ім.

Д.І. Яворницького В. Лазебник «Невідома Катеринославщина».

Інститутом гуманітарних проблем продовжується видання наукової

періодики – фаховий «Гуманітарний журнал», фаховий часопис «Історія і
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культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий

щорічник», «Січеславський альманах».

Протягом звітного періоду отримали подальший розвиток

міжнародні зв’язки кафедри історії та політичної теорії та Інституту

гуманітарних проблем. Здійснюється договірне співробітництво в сфері

розвитку педагогічних технологій ті інноваційних методів навчання з

Могильовським університетом та Інститутом вищої школи (Республіка

Білорусь). Триває реалізація широкомасштабного міжнародного науково-

освітнього проекту «Інтеркультуралізм та сталий розвиток» на базі

Університету Заходу (м. Троллхеттен, Королівство Швеція), а на початку

2013 р. планується проведення тижневого науково-практичного семінару

«Технології сучасного навчання» на базі Українсько-Шведського центру

науково-освітніх та культурних зв’язків НГУ за участю професора

Ананти Гірі (Мумбайський інститут досліджень розвитку, Індія).

2013

В рамках діяльності Інституту гуманітарних проблем протягом 2013

р. були проведені ІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція «Побут,

етнографія і фольклор Придніпров’я у минулому і сьогоденні» (березень),

зустрічі з відомими науковцями, письменниками, культурно-громадськими

діячами, презентації нових книг.

Особливо плідно й активно діє Центр культури української мови ім.

О. Гончара, в рамках роботи якого організовується систематичне

відвідування студентами мистецьких заходів у Дніпропетровському театрі

опри і балету, Молодіжного театру «Віримо!», Театру одного актора

«Крик», Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького,

Меморіального Будинку-музею Д. І. Яворницького.

Традиційно до дня народження Кобзаря у Центрі культури

української мови ім. Олеся Гончара студенти та викладачі НГУ

підготовили та провели урочистий захід, присвячений 199-й річниці від
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дня народження Тараса Григоровича Шевченка (березень). На початку

квітня 2013 р. у Центрі культури української мови відбулася ІІ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Олеся Гончара

в духовному просторі українства», присвячена 95-річчю від дня

народження письменника. 14 листопада у Центрі культури української

мови ім. О. Гончара проведено свято «І в серці обізветься рідна мова...» з

нагоди Дня української писемності.

Важливою ланкою в організаційно-виховній роботі кафедри та

Інституту є діяльність клубів за інтересами для студентської молоді:

мовознавчий клуб «Джерело», військово-патріотичний клуб ім. капітана А.

Грязнова, історичний клуб «Грані», дискусійний клуб «Відкрита трибуна»,

кіноклуб. Зокрема, з ініціативи військово-патріотичного клубу ім. капітана

А. Грязнова та Ради ветеранів НГУ у жовтні 2013 р. в Культурно-

освітньому центрі відбулася науково-практична конференція «Забуттю не

підлягає», присвячена 70-й річниці визволення міста Дніпропетровська

від гітлерівських загарбників. Засідання клубів протягом 2013 р. відвідала

чимала кількість студентів, які отримали змогу ознайомитися з

маловідомими сторінками історії та культури нашого краю, зустрітися з

непересічними постатями, почути думки фахових експертів, взяти участь в

обговоренні дискусійних питань сучасного життя в країні.

У травні 2013 р. за результатами проведення огляду-конкурсу

музеїв та кімнат бойової Слави у загальноосвітніх та вищих навчальних

закладах Жовтневого району з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій

вітчизняній війні, Народний музей історії ім. О.М.Поля НГУ посів перше

місце серед вищих навчальних закладів.

Центром здорового способу життя на початку листопада 2013 р.

була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід», до оргкомітету якої

надійшло понад 150 наукових доповідей з України та Росії.
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Інститутом гуманітарних проблем продовжується видання наукової

періодики – фаховий «Гуманітарний журнал», фаховий часопис «Історія і

культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий

щорічник», «Січеславський альманах».

Протягом звітного періоду отримали подальший розвиток

міжнародні зв’язки кафедри історії та політичної теорії та Інституту

гуманітарних проблем. Здійснюється договірне співробітництво в сфері

розвитку педагогічних технологій ті інноваційних методів навчання з

Могильовським університетом та Інститутом вищої школи (Республіка

Білорусь). Триває реалізація широкомасштабного міжнародного науково-

освітнього проекту «Інтеркультуралізм та сталий розвиток» на базі

Університету Заходу (м. Троллхеттен, Королівство Швеція).

2014

В рамках діяльності Інституту гуманітарних проблем протягом 2014

р. були проведені ІІІ Всеукраїнська краєзнавча конференція «Придніпров'я

в літературних і мистецьких пам'ятках» (березень), зустрічі з відомими

науковцями, письменниками, культурно-громадськими діячами,

презентації нових книг. 24 квітня 2014 р. Інститутом гуманітарних

проблем була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція

«Нові підходи до розвитку навчальних закладів в умовах модернізації

вітчизняної освіти» до 100-річчя з дня народження Є.С.Березняка.

Особливо плідно й активно діє Центр культури української мови ім.

О.Гончара, в рамках роботи якого організовується систематичне

відвідування студентами мистецьких заходів у Дніпропетровському театрі

опри і балету, Молодіжного театру «Віримо!», Театру одного актора

«Крик», Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького,

Меморіального Будинку-музею Д. І. Яворницького.

Широкий комплекс урочистостей та пам’ятних заходів було

проведено в університеті протягом лютого-березня 2014 р. до 200-ліття
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Великого Кобзаря, до якого долучилися Центр культури української мови

ім. Олеся Гончара, гуманітарні кафедри, студенти та викладачі НГУ.

Зокрема, 5 березня на базі кафедри історії та політичної теорії було

проведено Шевченківські читання під назвою «Сонет Кобзарю». У

Центрі мовної підготовки під керівництвом завідуючої кафедри

іноземних мов професора С. І. Кострицької 5 березня відбувся вечір,

присвячений 200-річчю від дня народження великого українського поета

– Тараса Григоровича Шевченка, на якому поезії Шевченка звучали

англійською, португальською і монгольською мовами.

Заходи, проведені на базі Інституту
з нагоди святкування 200-річчя від дня народження Тараса

Шевченка
• Урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку «Думи

Тарасові, слово народне…» з нагоди відзначення 200-річчя від дня

народження Т.Г. Шевченка за участю представників ректорату, студентів

і викладачів ДВНЗ «НГУ».

• Урочисті збори та святкова концертна програма «І лине над землею

Шевченкове святеє слово» в клубі дозвілля ДВНЗ «НГУ» за участю

представників ректорату, студентів і викладачів.

• Запровадження у газеті «Вісник НГУ» рубрики «Постає твій образ,

наче промінь», «Шевченко та Катеринославщина» в яких широко

висвітлювати ювілейні події і заходи, присвячені життю і творчості

Тараса Шевченка.

• Започаткування щорічних «Тарасових березин».

• У рамках «Тарасових березин» проведення творчого мовно-

літературного конкурсу «Сонет Кобзареві».

• Наукова студентська конференція «Святої правди голос новий» у

рамках «Шевченківської весни» та Днів науки Університету. (на базі

Центру культури української мови імені Олеся Гончара).
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• Зустрічі з представниками творчої інтелігенції Дніпропетровщини,

Лауреатами Національної премії Тараса Шевченка в  рамках проекту

«Земляки для земляків»:

– Нонною Суржиною («Золоте меццо-сопрано Великої Українки»)

(жовтень),

– Григорієм Гусейновим («Між часом і морем Григорія Гусейнова»)

(листопад)

– Михайлом Мельником («Крик Михайла Мельника») (грудень)

• Створення на базі Музею Університету експозиції Кирило-

Мефодіївського братства.

• Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Слово. Текст.

Час – XII. Фразеологія в ідіолекті й системі слов’янських мов. До  200-

річчя з дня народження Т.Г. Шевченка» (Інститут слов’янської філології

Щецинського університету (Польща) разом з Інститутом російської мови

ім. B.B. Bиноградова PAН (Росія) й Інститутом славістики Ернст-

Моритц-Арндт-Університету в Грайфсвальді (Німеччина) (14-17

листопада 2013 р.(м. Щецин, Інститут слов’янської філології

Щецинського університету)

• Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Слобожанська беседа – 7. У мові-любові Тарасове слово», яка

відбудеться на базі Луганського національного університету імені Тараса

Шевченка (5 листопада 2013 року.)

• Розробка і затвердження програми циклу лекцій «Феномен Тараса

Шевченка у культурному і духовному просторі України і світу» для

студентів усіх підрозділів університету. (за окремим планом)

• Організація книжково-ілюстративної виставки та книжкової

експозиції:

«Володар дум і сподівань народу»,

«Незбагненний апостол»,
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«Все покинув і полетів до Самого Бога…»

Виставка «Кобзарів» Т. Г. Шевченка (видання різних років)

• Запровадження нового мистецького проекту «Музично-поетична

Шевченкіана» у рамках якого провести творчі звіти факультетів

«Співаймо шану Кобзареві».

• Відкриті читання поезії Т.Г.Шевченка студентами і викладачами

ДВНЗ «НГУ», конкурс на кращу роботу, присвячену Т.Г. Шевченку.

• Засідання клубу «Джерело» «Т. Г. Шевченко у періодичній пресі»

• Відвідування театру ім. Т. Г. Шевченка протягом року.

• Зустрічі з творчим колективом театру ім. Т. Г. Шевченка.

• Літературна вікторина «Учітеся, брати мої! Думайте! Читайте!»

(питання у «Віснику», на сторінці кафедри сайту університету).

• Круглий стіл «У сяйві Тарасового слова: актуальні проблеми

шевченкознавства» за участю відомих журналістів, науковців, учителів,

студентів.

• Розробка, друк і поширення «Методичних рекомендацій для

викладачів і студентів НГУ на тему «Вивчення творчості та вшанування

Тараса Шевченка на Придніпров’ї»

Проведення серед студентів конкурсу на кращий письмовий твір на

тему «Мій Тарас Шевченко».

На початку квітня 2014 р. у Центрі культури української мови

відбулися традиційні Гончарівські читання, приурочені до 100-річчя

Олександри Терентіївни Сови – сестри Олеся Гончара, яка і нині мешкає

у Дніпропетровську. 23 вересня в рамках роботи Центру відбувся

літературний ранок, присвячений 150-й річниці від дня народження

українського поета, публіциста, перекладача, громадського діяча Павла

Грабовського (1864-1902). 7 жовтня 2014 р. співробітниками Центру

разом зі студентами перших курсів було проведено цікавий літературний



24

вечір з театральною постановкою «Роксолана», присвячений пам’яті

видатного українського письменника Павла Загребельного (1924-2009).

10 жовтня У Центрі культури української мови ім. О.Гончара

відбулося засідання, присвячене творчості не лише відомого українського

письменника, але і режисера зі світовим ім’ям – Олександра Довженка.

11 листопада 2014 р. Центром проведено засідання клубу «Джерело»,

присвячене 80-річчю від дня народження поета-шістдесятника Василя

Симоненка (1935-1963). 20 листопада в Національному гірничому

університеті відбулася творча зустріч з відомим українським поетом

Миколою Миколаєнком (з нагоди 95-ї річниці від дня народження) та

презентація зібрання поезій у 5 томах «Віща Зоря».

Центром соціологічного аудиту (керівник – доцент Л. О. Колісник)

восени 2014 р. було проведено соціологічне опитування серед колишніх

студентів Гірничого університету в межах реалізації проекту «Включення

випускників інженерно-технічних спеціальностей ВНЗ до професійно-

економічної сфери суспільства (Дніпропетровський регіон)», метою якого

є вивчення ефективності працевлаштування наших випускників,

реального запиту ринку праці Дніпропетровщини на спеціалістів гірничо-

металургійної промисловості. Результати проведеного дослідження

допоможуть у майбутньому врахувати недоліки навчання, потреби ринку

праці, допомогти нинішнім та майбутнім студентам стати

конкурентоздатними. Крім того, з метою вивчення проблем організації та

змісту навчального процесу в Національному гірничому університеті

Центром у жовтні-листопаді 2014 р. проводилося щорічне соціологічне

опитування «Модернізація процесу навчання в університеті очима

студента».

Важливою ланкою в організаційно-виховній роботі кафедри та

Інституту є діяльність клубів за інтересами для студентської молоді:

мовознавчий клуб «Джерело», військово-патріотичний клуб ім. капітана А.
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Грязнова, історичний клуб «Грані», дискусійний клуб «Відкрита трибуна»,

кіноклуб. Так, наприклад, 7 листопада 2014 р. в бібліотеці НГУ відбулася

презентація книги «Україна Incognita. ТОП-25» – видання всеукраїнської

газети «День». Вона викликала великий інтерес серед студентів та

викладачів університету. 19 листопада відбулося засідання історико-

краєзнавчого клубу «Грані» на тему: «Людина, вчений, педагог, професор

А.І.Зільберман» (до 100-річчя з дня народження). Протягом вересня-

жовтня Інститутом гуманітарних проблем було проведено конкурс на

кращу творчу роботу «Мій університет» серед студентів, присвячений

115-й річниці НГУ. Загалом же, засідання клубів протягом 2014 р.

відвідала чимала кількість студентів, які отримали змогу ознайомитися з

маловідомими сторінками історії та культури нашого краю, зустрітися з

непересічними постатями, почути думки фахових експертів, взяти участь в

обговоренні дискусійних питань сучасного життя в країні. Інститутом

гуманітарних проблем продовжується видання наукової періодики –

фаховий «Гуманітарний журнал», фаховий часопис «Історія і культура

Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки», «Січеславський

альманах».

Протягом звітного періоду отримали подальший розвиток

міжнародні зв’язки кафедри історії та політичної теорії та Інституту

гуманітарних проблем. Здійснюється договірне співробітництво в сфері

розвитку педагогічних технологій ті інноваційних методів навчання з

Могильовським університетом та Інститутом вищої школи (Республіка

Білорусь). 14 листопада 2014 р. в Інституті гуманітарних проблем НГУ

відбулася зустріч представників Інституту та кафедри історії та

політичної теорії з представниками делегації Спеціальної моніторингової

місії ОБСЄ у Дніпропетровську. Було досягнуто попередні домовленості

щодо подальшої практичної співпраці місії ОБСЄ та Інституту

гуманітарних проблем у сфері налагодження і підтримання толерантного
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діалогу між студентами-вихідцями з Донбасу та студентами з інших

регіонів країни, інформування студентської молоді про євроінтеграційні

перспективи НГУ та України в цілому.

2015

В рамках діяльності Інституту гуманітарних проблем протягом 2015

р. проведено IV Всеукраїнську краєзнавчу конференцію «Громадські та

державні діячі Придніпров’я XVIII-XX ст.» (березень), зустрічі з

відомими науковцями, письменниками, культурно-громадськими діячами,

презентації нових книг. Інститутом гуманітарних проблем також

проведено Історичні читання, присвячені 100-річчю від дня народження

академіка НАН України П.Т. Тронька (квітень), на яких студентам

представлено фільм відеостудії «Юність» НГУ «Петро Тронько і

Національний гірничий університет: долі, пов’язані історією».

Особливо плідно й активно діє Центр культури української мови ім.

О.Гончара, в рамках роботи якого організовується систематичне

відвідування студентами мистецьких заходів у Дніпропетровському театрі

опри і балету, Молодіжного театру «Віримо!», Театру одного актора

«Крик», Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького,

Меморіального Будинку-музею Д. І. Яворницького.

У Центрі культури української мови ім. Олеся Гончара відбувся

(лютий) конкурс на краще читання української поезії «Поезія – сонце моє

оранжеве», присвячений Міжнародному Дню рідної мови. У березні для

студентів й співробітників НГУ Центром проведено вечір поезії Ліни

Костенко, присвячений 85-річчю від дня народження відомої в Україні

поетеси. На початку квітня 2015 р. у Центрі культури української мови

пройшли традиційні 19-ті Гончарівські читання, в рамках яких відбулося

відкриття виставки витинанок «Україна – заповідна земля талантів». Тут

також у квітні відбулася презентація збірки фольклорних пісень

Дніпропетровщини «Від колискової до лебединої».
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У Центрі культури української мови ім. Олеся Гончара НГУ у

вересні відбувся День пам’яті геніального поета-страдника Василя Стуса,

а вже 22 вересня НГУ з лекцією відвідав його син – відомий письменник і

науковець Дмитро Стус, який прочитав лекцію на тему «Василь Стус.

Життя і творчість». 13 жовтня в Центрі відбулася творча зустріч з

відомим скульптором, Народним художником України Володимиром

Небоженком.

Народний музей історії ім. О.М. Поля взяв участь (вересень) у IV

Всеукраїнському музейному фестивалі, який традиційно відбувається на

базі Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.

Яворницького. Цьогорічний фестиваль мав назву «Музей і діти».

Виставки, програми та видання були присвячені роботі з наймолодшою

аудиторією. НГУ представив на фестивалі міні-експозицію під назвою

«Що таке гірництво?», призначену для молодшого та середнього

шкільного віку, яка б розповідала дітям про сутність гірничого

виробництва та його значення.

Центром соціологічного аудиту у березні 2015 року проведено

соціологічне дослідження «Як ви розумієте патріотизм?» методом

анкетного опитування серед студентів НГУ. Результати дослідження

показали, що під патріотизмом переважна більшість опитаних студентів

розуміють любов до Батьківщини.

Важливою ланкою в організаційно-виховній роботі кафедри та

Інституту є діяльність клубів за інтересами для студентської молоді:

мовознавчий клуб «Джерело», військово-патріотичний клуб ім. капітана А.

Грязнова, історичний клуб «Грані», дискусійний клуб «Відкрита трибуна»,

кіноклуб. Засідання клубів протягом 2015 р. відвідала чимала кількість

студентів, які отримали змогу ознайомитися з маловідомими сторінками

історії та культури нашого краю, зустрітися з непересічними постатями,

почути думки фахових експертів, взяти участь в обговоренні дискусійних
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питань сучасного життя в країні. Інститутом гуманітарних проблем

продовжується видання наукової періодики – фаховий «Гуманітарний

журнал», фаховий часопис «Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та

маловідомі сторінки», «Січеславський альманах».

Протягом звітного періоду отримали подальший розвиток

міжнародні зв’язки кафедри історії та політичної теорії та Інституту

гуманітарних проблем. У січні 2015 р. співробітники Спеціальної

моніторингової місії ОБСЄ провели низку лекцій для студентів

університету на тему діяльності місії в Україні, а також щодо

налагодження і підтримання толерантного діалогу між студентами-

вихідцями з Донбасу та студентами з інших регіонів країни. В Інституті

гуманітарних проблем у жовтні відбувся науковий семінар за участю

викладачів та студентів Університету Віадріна (Франкфурт-на-Одері,

Німеччина), на якому доцент кафедри історії та політичної теорії О.В.

Єгорова виголосила доповідь на тему «Національна ідентичність

українців», що викликала жваву дискусію учасників семінару.

2016

В рамках діяльності Інституту гуманітарних проблем протягом 2016

р. були проведені V Всеукраїнська краєзнавча конференція

«Новодосліджені сторінки історії Придніпров’я  та проблема увічнення

імен та подій» (березень 2016 р.), традиційні Всеукраїнські Гончарівські

читання (квітень), зустрічі з відомими науковцями, письменниками,

культурно-громадськими діячами, презентації нових книг. 20 лютого 2016

р. в стінах НГУ відбулась зустріч студентів з Ларисою Івшиною –

головним редактором всеукраїнської газети «День» – давнього партнера

університету. Крім того, студенти з великою зацікавленістю відвідали

фотовиставку газети «День», покликану на осмислення подій, які нині

переживає Україна. 5-6 квітня 2016 р. Міністерство освіти і науки

України, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної
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педагогічної освіти та Інститут гуманітарних проблем ДВНЗ «НГУ»

провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію на

тему: «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних та

медіаосвітніх технологій у формуванні національно-соціальних

компетентностей особистості», присвячену 102-річчю від Дня

народження Є.С. Березняка («Березняківські читання»).

Особливо плідно й активно діє Центр культури української мови ім.

О.Гончара, в рамках роботи якого організовується систематичне

відвідування студентами мистецьких заходів у Дніпропетровському театрі

опри і балету, Молодіжного театру «Віримо!», Театру одного актора

«Крик», Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького,

Меморіального Будинку-музею Д. І. Яворницького.

22 лютого 2016 р. Центр провів цікаву й насичену емоціями

студентську гру-змагання «Я люблю Україну», присвячений

Міжнародному дню рідної мови. На початку квітня 2016 р. у Центрі

культури української мови пройшли традиційні 20-ті Гончарівські

читання, в рамках яких відбулося відкриття виставки витинанок «Україна

– заповідна земля талантів». 24 квітня тут же відбулася презентація

збірки фольклорних пісень Дніпропетровщини «Від колискової до

лебединої». 9 листопада 2016 р. в Національному гірничому університеті,

як і в усій Україні, відбулося свято Диктанту. Студенти, викладачі,

керівництво Гірничого заповнили вщент дві аудиторії, аби долучитися до

української акції – написання радіодиктанту Всеукраїнської єдності. 16

листопада Центр культури української мови імені Олеся Гончара

запрошує усіх на зустріч з українським прозаїком, перекладачем,

журналістом, літературним критиком Наталією Дев’ятко «Майстерня

фантастики».

Активно діяв протягом звітного періоду Народний музей історії ім.

О.М. Поля. Зокрема, 21 січня 2016 р. Народний музей, водночас з
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музеями всього світу, приєднався до Міжнародного флешмобу музейних

селфі, що започаткований Європейським проектом Culture Themes.

Зазначений проект викликав жвавий інтерес студентської молоді НГУ та

їхню активну участь. У червні 2016 р. завідувач Народного музею історії

ім. О.М. Поля С.Ю. Зимницька пройшла двотижневе стажування у Центрі

східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Така

можливість була надана дослідниці за результатами Конкурсу ім.

Юліуша Бардаха на найкращі наукові роботи, в якому Світлана

Зимницька посіла друге місце. У жовтні С.Ю. Зимницька пройшла

двотижневе стажування в Університеті Вітаутаса Великого (м. Каунас,

Литва). У ході стажування Світлана Зимницька виступила із доповіддю

на VI Міжнародному конгресі дослідників Білорусі, який щорічно

проходить у Каунасі.

Центром соціологічного аудиту (керівник – доцент Л. О. Колісник)

у жовтні 2016 року було проведено чергове і регулярне соціологічне

дослідження «Освіта в НГУ очима студентів» методом анкетного

опитування. Результати дослідження показали, що студентська молодь

досить високо оцінює якість освітніх послуг, що надаються в Гірничому

університеті.

Інститутом гуманітарних проблем продовжується видання наукової

періодики – «Гуманітарний журнал» та «Історія і культура Придніпров’я:

Невідомі та маловідомі сторінки». Восени 2016 р. зазначені видання

пройшли процедуру перереєстрації в якості фахових наукових видань з

історичних наук.

Протягом звітного періоду отримали подальший розвиток

міжнародні зв’язки кафедри історії та політичної теорії та Інституту

гуманітарних проблем. Особливо плідною та перспективною видається

співпраця кафедри з кафедрою міжнародних відносин Каунаського

університету Вітовта Великого (Литва), наслідком якої має стати спільна
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литовсько-українська бакалаврська програма підготовки студентів за

спеціалізацією «Світова політика та економіка».

Робота Інституту гуманітарних проблем імені Героя України

академіка П.Т. Тронька (далі – Інститут) виконувалася на підставі

програми та заходів розвитку юридичного факультету з впровадження

Закону України «Про вищу освіту», Статуту, Стратегії, Програми

розвитку Державного ВНЗ «НГУ» на період до 2025 року, Вченої ради,

серпневої наради та рішень ректорату.

Заходи Інституту щодо реалізації першочергових завдань, що

визначені в щорічних звітах ректора і Програмі розвитку Державного

ВНЗ «НГУ», в основному виконані.

Протягом звітного періоду Інститут проводив як заходи

наукового так і культурного характеру.

25 березня 2016 р. була проведена П’ята Всеукраїнська

краєзнавча конференція «Новодосліджені сторінки історії Придніпров’я

та проблема увічнення імен і подій». Серед учасників були представники

Ніжинського державного університету, Корсунь-Шевченківського

державного історико-культурного заповідника, Запорізького

національного університету, Донецького національного технічного

університету, Криворізького національного університету.

20 квітня 2016 р. спільно з комунальним вищим навчальним

закладом «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти» була проведена Всеукраїнська науково-практична

конференція «Гуманітарна освіта: роль інформаційно-комунікаційних,

медіа-освітніх технологій у формуванні національно-соціальних

компетентностей особистості». На базі Інституту було проведено

засідання секції «Педагогіка вищої школи: забезпечення процесу

національної соціалізації студентів засобами інформаційно-
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комунікаційних та медіа-освітніх технологій». На конференції були

представлені наступні установи – Інститут педагогіки Національної

академії педагогічних наук України, Харківський національний

педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди та інші.

Особливу роботу зі студентами проводить Центр культури

української мови ім. Олеся Гончара, який майже щотижня проводить

різні заходи, присвячені річницям того чи іншого літературного діяча або

подіям з життя країни чи регіону. Такі заходи завжди проводяться за

активної участі студентства ВНЗ та міста.

3. ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ІМЕНІ О. ГОНЧАРА ЗА 2015 – 2016 Н.Р.

Протягом звітного періоду згідно з планом проведено наступну роботу:

№ ДАТА ЗАХІД

ВЕРЕСЕНЬ 2015 р.

1.
протягом

місяця
Робота з активом Центру.

2. 05.09.2015
Л. Степовичка взяла активну участь у Круглому столі на

всеукраїнському святі «Петриківський дивосвіт».

3. 09.09.2015
Л. Степовичка взяла активну участь (з виступом) у

виставці художника Сергія Чайки в Будинку мистецтв.

4. 10.09.2015

Л. Степовичка взяла активну участь (з виступом) у

виставці художників «Чарівні барви Дніпра» в Галереї

НСХУ.

5. 10.09.2015

Заслужений журналіст України Андрій Васильович

Мельничук (м. Київ) у Центрі культури української мови

ім. О. Гончара. Зустріч з презентацією роботи Центру:
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перегляд фільму, презентація видань. Участь у заході

брали: І.К. Цюп’як, С.Є. Ігнатьєва, Н.Г. Костюк,

Н.В. Слобода, Л.Н. Степовичка.

6. 12.09.2015
Вийшла рецензія Л. Степовички на роман

Г. Щипківського «Повернення до себе».

7. 18.09.2015

Л. Степовичка підготувала і провела зустріч науковця,

письменника, директора Національного музею

Т.Шевченка Дмитра Стуса на тему: «Василь Стус. Життя

і творчість». У програмі: привітання, запитання-відповіді,

читання віршів.

8.
19.09.2015 –

20.09.2015

Л. Степовичка взяла активну участь у курсах підвищення

кваліфікації викладачів німецької мови, організованих

Посольством Німеччини в Україні.

9. 23.09.2015
В центральній газеті «Літературна Україна» вийшла

добірка віршів Л. Степовички «Ще ватра в степу палає».

10. 25.09.2015

Л. Степовичка взяла участь від НГУ у відкритті тижня

Німеччини в Україні, яке проходило у Філармонії

(по лінії ректора).

11. 29.09.2015
Л. Степовичка взяла участь в зустрічі з німецькими

студентами (по лінії ректора).

12. 30.09.2015

Г.Л. Первий, І.К. Цюп’як, С.Є. Ігнатьєва, Н.Г. Костюк,

Н.В. Слобода, Л.Н. Степовичка привітали співробітників

бібліотеки на Святі друзів книги, організованому

бібліотекою НГУ. Л. Степовичка у виступі вітала

співробітників бібліотеки, передала в дар бібліотеці

кілька книг та журнал «Пороги».

ЖОВТЕНЬ 2015 р.
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13. 07.10.2015

Л. Степовичка взяла активну участь як провідний

фахівець ЦКУМ ім. О. Гончара НГУ в науковій

студентській конференції ДНУ ім. О. Гончара на тему

«Загребельнівські читання».

14. 07.10.2015

Л. Степовичка взяла активну участь як перекладач НГУ

у святкуванні Дня єдності Німеччини в Культурно-

діловому центрі Менора.

15. 12.10.2015

Творча зустріч зі скульптором, Народним художником

України Володимиром Небоженко. У програмі: перегляд

фільму «Вік бронзи», поетичні та музичні вітання,

запитання-відповіді. Організатор: Л.Степовичка.

16. 13.10.2015

Літературне студентське свято «Поетична осінь».

У програмі: читання поезії, захист творчих композицій

«Занурюємося в осінь». Організатор: С.Є. Ігнатьєва.

17. 14.10.2015

Провідні спеціалісти Центру Л.Степовичка, Р.Івченко

взяли участь у святі поета Івана Манжури та Покрови

Божої Матері у селі Рубанівському. На святі відбулася

презентація нової книги Л. Степовички «І со духом

твоїм».

18. 19.10.2015
Вийшла нова книжка віршів Л. Степовички «Осінні

люди».

19. 20.10.2015
Л. Степовичка провела заняття № 1 (1 год.) з української

мови в полку спецпризначення  «Дніпро-1».

20. 21.10.2015
Л. Степовичка провела презентацію книги «Осінні люди»

в Музеї сучасного мистецтва.

21. 22.10.2015
Л. Степовичка провела заняття № 2 (1 год.) з української

мови в полку спецпризначення  «Дніпро-1».

22. 27.10.2015
Л. Степовичка провела заняття № 3 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення  «Дніпро-1».
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23. 29.10.2015
Л. Степовичка провела заняття № 4 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення  «Дніпро-1».

24. 31.10.2015
Л. Степовичка взяла активну участь у вшануванні пам’яті

поета Віктора Коржа.

25. 31.10.2015

Н.Г. Костюк представляла Центр на відкритті авторської

фотовиставки «АТО крізь приціл об’єктиву» 93-ї окремої

механізованої бригади, одного з тих, кого першими

назвали «кіборгом», Анатолія Андрійченка у

Дніпропетровському національному історичному музеї

ім. Д.І. Яворницького.

ЛИСТОПАД 2015 р.

26. 02.11.2015

Л.Степовичка написала статтю про моновиставу

провідного артиста Музично-драматичного театру

ім. Т. Шевченка Вілена Головка «Повернення до раю».

27. 03.11.2015
Л. Степовичка провела заняття № 5 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».

28. 04.11.2015

Презентація нової книги віршів письменниці

Л. Степовички «Осінні люди». Зустріч зі студентами та

співробітниками.

29. 05.11.2015
В ЛОО НСПУ відбулася презентація книги «Осінні

люди» Л.Степовички з виступом перед письменниками.

30. 07.11.2015

Святкування 160-річчя від дня народження

Д.І. Яворницького на Музейній площі за участю

працівників музею, спеціальний гість свята – гурт

«Вертеп». Святкова програма у будинку-садибі

Д.І. Яворницького. Участь у заході брали І.К. Цюп’як,

Н.Г. Костюк, С.Є. Ігнатьєва та студенти.

31. 09.11.2015
До Дня писемності в Центрі культури української мови

ім. О. Гончара всеукраїнське написання радіодиктанту
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для студентів, викладачів та співробітників університету.

Організатор: Н.Г. Костюк.

32. 10.11.2015

Л. Степовичка провела заняття № 6 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».

Всеукраїнський диктант.

33. 11.11.2015

Л. Степовичка взяла участь у перегляді і обговоренні з

бійцями полку «Дніпро-1» фільму «Іловайськ. Лицарі

неба».

34. 11.11.2015
Зустріч ректора Г.Г. Півняка з активом Центру культури

української мови ім. О. Гончара.

35. 11.11.2015

Привітання з 80-річним ювілеєм професора

А.М. Поповського в Дніпропетровському державному

університеті внутрішніх справ. Участь брали викладачі:

С.Є. Ігнатьєва, Н.Г. Костюк, Н.В. Слобода, І.К. Цюп’як,

провідний фахівець Центру Р.В. Івченко, студентка

гірничого факультету Олена Нагай.

36. 12.11.2015
Л. Степовичка провела заняття № 7 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення  «Дніпро-1».

37. 15.11.2015
С.Є. Ігнатьєва, І.К. Цюп’як, Л.Н. Степовичка взяли участь

у похованні сестри Олеся Гончара О. Т. Сови.

38. 16.11.2015
Л.Степовичка написала некролог пам’яті О. Сови для

пресцентру НГУ.

39. 17.11.2015
Л. Степовичка провела заняття № 8 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».

40. 19.11.2015
Л. Степовичка провела заняття № 9 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення  «Дніпро-1».

41. 21.11.2015
Л. Степовичка взяла активну участь у святкуванні Дня

гідності і Свободи.
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42. 24.11.2015
Л. Степовичка провела заняття №10 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення  «Дніпро-1».

43. 28.11.2015

Л. Степовичка взяла активну участь (з виступом) у

вшануванні жертв голодомору-1933 біля Монументу на

9 км. запорізької траси. Взяла активну участь (з

виступом) у вшануванні жертв голодомору -1933 біля

пам’ятника жертвам репресій.

ГРУДЕНЬ 2015 р.

44. 01.12.2015

Л. Степовичка провела заняття № 11 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1» з походом в

Історичний музей та обговоренням.

45. 03.12.2015

ІV студентська наукова конференція «Образне слово

Дніпропетровщини: Типове та індивідуальне у творчості

українських поетів та письменників». Участь у заході

брали викладачі секції, студенти та провідні фахівці

Центру Л. Степовичка, Р.Івченко.

46. 03.12.2015
Л. Степовичка провела заняття № 12 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».

47. 06.12.2015
Взяла активну участь- дала інтерв ю на обл. радіо на тему

«Осінні люди».

48. 08.12.2015
Л. Степовичка провела заняття № 13 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».

49. 10.12.2015
Л.Степовичка провела заняття №14 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».

50. 15.12.2015
Л.Степовичка провела заняття № 15 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».

51. 17.12.2015
Л.Степовичка провела заняття № 16 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».
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52. 22.12.2015
Л.Степовичка провела заняття № 17 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».

53. 24.12.2015
Л.Степовичка провела заняття № 18 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».

54. 29.12.2015
Л.Степовичка провела заняття №19 (2 год.) з української

мови в полку спецпризначення «Дніпро-1».

55. 23.12.2015

І.К. Цюп’як взяла участь у святковій зустрічі у міській

бібліотеці № 10. Привітання з ювілеєм (65-річчя від дня

створення міської бібліотеки № 10).

56. 23.12.2015

Провідні фахівці Центру Л. Степовичка та Р. Івченко взяли

участь у виїзній творчій зустрічі з колективом працівників

міського дитбудинку № 6, організованій Жіночою радою

НГУ (голова Любов Блохіна).

СІЧЕНЬ 2016 р.

57.
06.01.2016 –

07.01.2016

Л. Степовичка взяла активну участь в Різдвяній містерії з

виступом на Рубанівському обійсті.

58. 13.01.2016
Н.Г. Костюк відвідала виставку «Щедрий вечір у Будинку

мистецтв» зі студентами групи МК-15-1.

59.
13.01.2016 –

14.01.2016

Взяла активну участь в Новорічній мистецькій містерії на

виступом на Рубанівському обійсті.

60.
22.01.2016 –

23.01.2016

Л. Степовичка та Р.Івченко відвідали

ХХІІІ Всеукраїнський фестиваль духовного піснеспіву

«Від Різдва до Різдва».

61.
27.01.2016 –

28.01.2016

Л. Степовичка взяла активну участь з виступом у

Всеукраїнському семінарі «Миротворчсть в Україні -

роль жінок».

62. 30.01.2016
В газеті «Наша віра» (Київ) вийшла добірка віршів

Л. Степовички.
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63. 31.01.2016

1. В журналі «Слово жінки» (Київ)  №1-2016 вийшла

добірка віршів Л. Степовички;

2. В журналі «Київ» (Київ) №1-2016 публікація, інтерв’ю

Л. Степовички про літературу та  роботу в НГУ.

64.
Протягом

січня

Л. Степовичка взяла активну участь як довірена особа Г.

Г. Півняка у виборах Ректора НГУ. Низка виступів перед

студентами та співробітниками НГУ.

ЛЮТИЙ 2016 р.

65. 01.02.2016

Вечір пам’яті народної художниці Катерини БІЛОКУР

«Доля, намальована пензлем». Участь в заході брали

викладачі секції, Л. Степовичка, Р. Івченко. Організатор:

І.К. Цюп’як.

66. 09.02.2016

Стаття Л. Степовички «За кермом корабля на ймення

«НГУ» про діяльність академіка Г.Г. Півняка вийшла в

газеті «Вісті Придніпров я».

67. 10.02.2016

До Міжнародного дня рідної мови конкурс читців поезії

та прози «Поетичні сезони: розтопимо холод зими

гарячими серцями». Участь в заході брали викладачі

секції, Л. Степовичка, Р. Івченко. Організатор:

О.Л. Чумак.

68. 12.02.2016

Л. Степовичка дала інтерв’ю кореспонденту інституту

Національної пам’яті про Євромайдан, війну на Донбасі

та життя.

69. 19.02.2016

Викладачі секції, Л. Степовичка взяла участь з виступом

у презентації газети «День» в НГУ за участю голреда

Лариси Івашиної; у презентації газети «День» в галереї

«Арт-світ».

70. 22.02.2016
Гра «Я люблю Україну». Організатори: С.Є. Ігнатьєва,

Н.Г. Костюк, Н.В. Слобода, І.К. Цюп’як, О.Л. Чумак.
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71. 22.02.2016

Л. Степовичка відпрацювала як член журі в конкурсі

читців ім. Лесі Українки в Дніпропетровському

театрально-художньому коледжі

72. 22.02.2016
Відбулася творча зустріч Лесі Степовички зі студентами

Дніпропетровського театрально-художнього коледжу.

73. 23.02.2016
Зустріч Л. Степовички з читачами в бібліотеці,

присвячений Дню рідної мови та ювілею Лесі Українки.

74. 24.02.2016

Центрі НГУ Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

У програмі: • Виступ ректора НГУ, академіка НАН

України Г.Г. Півняка; • Покладання квітів на Алеї пам’яті

Небесної сотні; • Виступи учасників Євромайдану і АТО;

• Концерт Академічного фольклорно-хореографічного

ансамблю «СЛАВУТИЧ». Організатор: Л.Н. Степовичка.

75. 25.02.2016

Нагородження переможців конкурсу на кращу

публікацію у журналі «Бористен» у 2015 році.

Організатор: С.Є. Ігнатьєва.

БЕРЕЗЕНЬ 2016 р.

76. 01.03.2016
Л. Степовичка прочитала лекцію про життя і творчість

Івана Франка студентам автотранспортного технікуму.

77. 09.03.2016

Всеукраїнські Шевченківські читання «Тарас Шевченко:

вчора… сьогодні… завжди». Книжкова виставка

«Шляхами великої долі». Організатори: викладачі секції,

Л. Степовичка, Р. Івченко.

78. 10.03.2016
Л. Степовичка взяла участь з виступом у заході зі

Степаном Хмарою.

79. 11.03.2016
Взяла участь у програмі Фонду оборони України, у

покладанні квітів на алею Небесної сотні, тощо.
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80. 11.03.2016

Взяла участь у радіо-презентації проекту

«Всеукраїнський конкурс молодих літераторів

«Відродження Дніпра» в якості голови журі конкурсу.

81. 22.03.2016
Творча зустріч Л. Степовички з читачами в Обласній

дитячій бібліотеці.

82. 23.03.2016

Старший викладач Н.Г. Костюк, провідний фахівець

Центру культури української мови ім. О. Гончара

Р.В. Івченко та студенти групи УБіт-15-1 відвідали

виставку з фондів Музично-меморіального музею

Соломії Крушельницької у Львові «Соломія

Крушельницька: на вершині світової слави», яка

представлена в Меморіальному будинку-музеї академіка

Д.І. Яворницького. Організатор: Н.Г. Костюк.

83. 24.03.2016

І.К. Цюп’як, Л. Степовичка взяли участь у

ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Проза

Валер’яна Підмогильного в контексті української

літератури ХХ століття» на базі ДНУ ім. О.Гончара.

84. 27.03.2016
Л. Степовичка взяла участь з виступом у творчому вечорі

маестро О. Переверзєва, худ. керівника «Обертону».

85. 31.03.2016

Всеукраїнські Гончарівські читання. У програмі:

• Виступи науковців, журналістів, родичів О. Гончара;

• Твори О. Гончара через призму бачення студентів;

• Зустріч біля Гончарової верби;

• Музичні привітання.

КВІТЕНЬ 2016 р.
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86.
02.04.2016 –

03.04.2016

І.К. Цюп’як, С.Є. Ігнатьєва взяли участь у заходах,

присвячених святкуванню річниці від дня народження

О. Гончара, а також на врученні недержавної Україно-

німецької міжнародної літературної премії імені Олеся

Гончара молодим письменникам України (3 квітня

2016 р.) (м. Київ).

87. 04.04.2016

Л. Степовичка взяла участь у Всеукраїнських

Гончарівських читаннях на базі ДНУ ім. О. Гончара як

представник НГУ. Виступ про творчість поезію

О.Гончара.

88. 05.04.2016
Творчу зустріч Л. Степовички зі студентами

Дніпропетровської Консерваторії.

89. 06.04.2016 Л. Степовичка дала інтерв’ю газеті «Петриківські вісті».

90. 11.04.2016
Л. Степовичка взяла участь в роботі журі конкурсу читців

творів Івана Франка Театрально-художнього конкурсу.

91. 14.04.2016

І.К. Цюп’як, Л. Степовичка взяли участь у фестивалі

народів Азії і Африки у Центрі культури української

мови ім. О. Гончара, організованого кафедрою іноземних

мов.

92. 14.04.2016
Л. Степовичка дала інтерв’ю на обласному радіо про

роботу зі студентською молоддю.

93. 15.04.2016
Л. Степовичка взяла участь у святкуванні 2-ї річниці

батальйону «Дніпро-1».

94. 16.04.2016
Л. Степовичка написала Гімн-Славень батальйону

«Дніпро-1».

95. 17.04.2016
Л. Степовичка взяла участь у вечорі німецької громади

«Відергебурт» у центральній міській бібліотеці.

96. 19.04.2016 Л. Степовичка взяла участь у круглому столі в
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Консульстві ФРН на тему «Урбанізація» та підготовки й

проведення Днів Німеччини у вузах міста.

97. 23.04.2016

Л. Степовичка взяла участь як член журі у

Всеукраїнському конкурсі ім. Олени Теліги «Щоб разом

йти дорогою одною».

98. 30.04.2016

Л. Степовичка взяла участь у Великодній мистецькій

містерії «Христос воскрес!» в Рубанівській єпархії при

Свято-Покровському храмі».

ТРАВЕНЬ 2016 р.

99. 04.05.2016

Л. Степовичка взяла інтерв’ю у відомого скульптора

В.П. Небоженка. Вихід статті в газеті «Вісті

Придніпров’я» (05.05.2016).

100. 09.05.2016
Л. Степовичка взяла участь з виступом у мітингу пам’яті

за загиблими у другій світовій війні в с. Могилів.

101. 11.05.2016

Л. Степовичка взяла участь з виступом від НГУ в

літературно-мистецькому вечорі, присвяченому поетам

І. Франку та І. Манжурі, який проходив в літературному

музеї.

102. 13.05.2016

Відкриття виставки «Дніпрові пороги» (з колекції

Дніпропетровського національного історичного музею

ім. Д.І. Яворницького за участю Дніпропетровського

художнього музею та Музею історії лоцманів дніпрових

порогів) в Меморіальному будинку-музеї академіка

Д.І. Яворницького. Презентація доповненого перевидання

книги Д.І. Яворницького «Дніпрові пороги», здійснене

харківських видавцем О.Савчуком (2016). Зустріч з

видавцем. Участь брали І.К. Цюп’як та Л.Степовичка.

103. 13.05.2016
Л. Степовичка взяла участь в обговоренні прем’єри

вистави «Зона» в театрі Т. Шевченка.
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104. 14.05.2016

У всеукраїнському літературному журналі «Дзвін»-№2

вийшла повість Л. Степовички «Бітте, дрітте, фрау-

мадам»

105. 15.05.2016

У Всеукраїнському щотижневику «Слово Просвіти»

видрукувано спогад Л. Степовички про співака

Д. Гнатюка.

106. 15.05.2016

Л. Степовичка взяла участь у перегляді та обговоренні

вистави театру М. Горького «Пришел мужчина к

женщине».

107. 16.05.2016
Л. Степовичка взяла участь у нараді проректора про

проведення Дня вишиванки в НГУ.

108. 16.05.2016
Л. Степовичка взяла участь у Придніпровському

фестивалі «Січеславна».

109. 18.05.2015

Н.Г. Костюк, Л.Н. Степовичка, Р.В. Івченко взяли участь

у благодійному ярмарку «Разом допоможемо дітям» до

Дня захисту дітей, організованому Жіночою радою

університету для збору коштів на подарунки дітям

підшефного дитячого будинку університету. На виставці

були представлені вироби, зроблені співробітниками

університету: предмети побуту, листівки, картини, книги,

прикраси, сувеніри, квіти.

110. 19.05.2015

Свято «День вишиванки в НГУ». У програмі: • Зустріч у

вишиванках навколо фонтану у дворі НГУ. • Концерт

ансамблю «СЛАВУТИЧ» у Культурно-освітньому Центрі

НГУ. Організатор: Л.Н. Степовичка (автор ідеї, сценарію,

ведуча).

111. 20.05.2016

І.К. Цюп’як, Н.Г. Костюк брали участь у презентації

монографії С.І. Світленка «ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ:

вчений та педагог в українському інтелектуальному
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співтоваристві» у Меморіальному будинку-музеї

Д.І. Яворницького.

112. 23.05.2016

Л. Степовичка дала інтерв’ю для сайту ЗМІ «Грани» (для

російськомовного читача) про перейменування міста

(кор. Ольга Решетилова).

113. 25.05.2016

Л. Степовичка на замовлення газети «ЛУ»  написала

статтю «Прощання з товаришем Петровським»

(декомунізація в Дніпрі).

114. 25.05.2016

Л. Степовичка взяла участь у перегляді та обговоренні

вистави «Маленькі родинні злочини» Театру

ім. Т. Шевченка.

115. 26.05.2016

Обласне радіо. Бесіда про творчість І. Франка, читання

улюблених поезій поета студентами факультету

інформаційних технологій. Організатор І.К. Цюп’як.

116. 27.05.2016

Л. Степовичка (автор сценарію), Р. Івченко (автор

презентації) взяли участь у вечорі пам’яті Народного

артиста України, видатного балетмейстера художнього

керівника фольклорно-хореографічного ансамблю

«СЛАВУТИЧ» Г. П. Клокова в театрі Т. Шевченка.

117.
30.05.2016 –

31.05.2016

Л. Степовичка написала рецензію на виставу в театрі

Т. Шевченка режисера-постановника А. Канцедайла

«Зона».

ЧЕРВЕНЬ 2016 р.

118. 01.06.2016

Л. Степовичка взяла участь у засіданні журі та

обговоренні робіт конкурсантів у рамках проекту

«Всеукраїнський конкурс молодих літераторів

«Відродження Дніпра» в якості голови журі конкурсу.

119. 10.06.2016
Вийшла стаття Л. Степовички «Прощання з товаришем

Петровським» в газеті «Літературна Україна».
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120. 10.06.2016
Л. Степовичка взяла участь як співавтор у виставі театру

Т. Шевченка «Янголи тебе оберігають».

121. 15.06.2016

Л. Степовичка взяла участь у нараді журі по підведенню

підсумків  конкурсу в рамках проекту «Всеукраїнський

конкурс молодих літераторів «Відродження Дніпра» в

якості голови журі.

122. 19.06.2016

Л. Степовичка взяла участь як член делегації Центру

культури української мови ім. О. Гончара у щорічному

святі «Зелене свято Гончарового дитинства» у с. Сухе

Кобеляцького району Полтавської області.

123. 22.06.2016

Л. Степовичка провела літературний вечір пам’яті

доц. Ірини Нікітіної та презентацію книги про неї в музеї

«Літературне Придніпров’я».

124.
24.06.2016 –

30.06.2016

Виступи Л. Степовички перед бійцями АТО в зоні АТО у

складі письменницького батальйону ім. Олеся Гончара

4. ЗВІТ ЦЕНТРУ СОЦІОЛОГІЧНОГО АУДИТУ ЗА 2015-2016 РР.

Проведення лекційних, практичних занять, консультацій відповідно

до навчального навантаження.

Розробка та видання методичного посібника для іноземних

студентів. Оновлення програм дисциплін «Соціологія», «Соціологія

права», «Основи планування сім’ї».

Розробка курсу лекцій з дисципліни «Основи планування сім’ї»,

«ТУРИЗМ».

Взаємовідвідування лекції з соціології.

Закінчення реалізації держбюджетної тематики ГП-256 «Наукова

розробка технологічних, управлінських рішень нормативної
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документації, системи екологічного моніторингу щодо природоохоронної

діяльності гірничих підприємств». Підсумковий звіт.

Підготовка заявкина участь в обласному конкурсі проектів «Молоді

вчені – Дніпропетровщині»«Включення випускників гірничо-

металургійних спеціальностей до професійно-економічної сфери

суспільства».

Чотири фахові наукові статті.

Освіта в НГУ очима студентів / В.Ю.Пушкін, Л.О.Колісник,

М.В.Мосьондз. - Д.: НГУ, 2013. - 30с.

Підготовлено до друку 2 монографії.

Міжнародна конференція «CzystraconepokolenieMłodzież

ijejdylematynapoczątkuXXIw.» 20-21 травня 2014 року, Інститут соціології

Національної східноєвропейської вищої школи, м. Перемишль, Польща.

ІІ Конгрес соціологічної асоціації України «Соціологія та

суспільство: взаємодія в умовах кризи», 17-19 жовтня 2013 року, м.

Харків.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові підходи до

розвитку навчальних закладів в умовах модернізації вітчизняної освіти»

(присвячено 100-річчю з Дня народження Є.С. Березняка)

Дніпропетровськ, 24 квітня 2014 р.

11-та Міжнароднанауково-методичнаконференція«Высшая школа:

проблемы и перспективы», Мінськ, 30 жовтня 2013 р.

Третя Всеукраїнська конференція з міжнародною

участю«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук»,

м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.

Проведення4 соціологічних досліджень серед студентів НГУ.

формулюванняаналітичних звітів за результатами.

Створення Центру соціологічного аудиту Інституту гуманітарних

проблем НГУ. Організація соціологічних досліджень.
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Популяризація соціології та соціологічних спецкурсів серед

студентів університету.

Участь у засіданнях кафедри, науково-методичних семінарах, у

заходах, організованих кафедрою.

1. Закінчено реалізацію держбюджетної тематики ГП-256

«Наукова розробка технологічних, управлінських рішень нормативної

документації, системи екологічного моніторингу щодо природоохоронної

діяльності гірничих підприємств». Результатом роботи, що побудована на

основі експертних досліджень, стала розробка методики моніторингу

екологічної свідомості населення технологічно-небезпечних регіонів

Дніпропетровської області.

2. Започатковано щорічний Соціологічний моніторинг

«Освітній процес в НГУ очима студентів». За результатами

соціологічного дослідження виявлено: основні мотивації вибору

навчального закладу та майбутньої спеціальності; задоволеність

студентів вибором університету, факультету, спеціальності;

задоволеність якістю отримуваної освіти; шляхи вдосконалення

навчального процесу; професійні орієнтації студентів. Розроблені

рекомендації з вдосконалення профорієнтаційної роботи, з

вдосконалення навчального процесу, з активізації маркетингової

діяльності університету щодо працевлаштування випускників. За

результатами дослідження проведено «круглий стіл»; звіти з

рекомендаціями передано адміністрації, деканам університету та іншим

зацікавленим структурам. Дане моніторингове дослідження («круглі

столи» за результатами дослідження) буде проводитись щорічно для

відстеження тенденцій та змін у мотивації вибору університету, оцінках

навчального процесу студентами, що надасть можливість вчасно

реагувати на виклики, враховувати їх у підвищенні ефективності
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діяльності університету; мати зворотній зв'язок з основними

споживачами продукції університету.

3. Проведено опитування іноземних студентів університету за

результатами якого виявлено: джерела інформації, що вплинула на вибір

країни, міста, університету; задоволеність іноземними студентами якістю

навчання та проблеми, з якими вони стикаються у процесі навчання;

особливості позанавчального часу; плани на майбутнє. Розроблено

рекомендації для роботи з іноземними студентами та для ефективної

маркетингової діяльності щодо їх залучення для навчання в нашому

університеті. Наступного року планується повторне соціологічне

дослідження спільно з відділом з роботи з іноземними студентами з

метою вивчення специфіки студентів з різних країн, аналізу

найнагальніших проблем перебування та навчання іноземних студентів в

нашому університеті.

4. В межах реалізації проекту «Включення випускників

інженерно-технічних спеціальностей ВНЗ до професійно-економічної

сфери суспільства (Дніпропетровський регіон)» проведено опитування

студентів гірничого факультету Державного ВНЗ «НГУ» та студентів

металургів Дніпропетровської металургійної академії України. Мета

дослідження – аналіз процесу включення випускників інженерно-

технічних спеціальностей до професійно-економічної сфери суспільства;

вивчення чинників, що визначають соціальну ефективність взаємодії між

молодими спеціалістами та роботодавцями з питань працевлаштування.

5. Співробітники Центру спільно з Харківським національним

університетом ім. В.Н.Каразіна та Соціологічною асоціацією України

взяли участь у реалізації міжнародної програми «Євростудент», якою

передбачається соціологічне опитування студентів усіх європейських

країн та України.
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6. В межах співпраці з Католицьким університетом в Любліні

(Польща) було проведено соціологічне опитування щодо бачення іміджу

українських політиків студентами.

Результати досліджень регулярно публікуються на офіційному

сайті НГУ. Також матеріали, основні наукові положення й висновки

досліджень співробітників Центру стали основою для наукових статей та

тез, виступів на українських та міжнародних конференціях:

Матеріали й результатидосліджень використані при оновлені та

розробці лекційних матеріалів, програм при викладанні курсів

«Соціологія», «Соціологія права», «Методи соціологічних досліджень в

менеджменті та маркетингу».

Для соціологічного супроводу діяльності в сфері менеджменту

якості освітніх послуг, в університеті працює Центр соціологічного

аудиту, створений на базі Лабораторії соціологічних досліджень

(функціонує з 2000 р.). Головна мета - здійснення соціологічного аналізу

різних напрямів діяльності університету для підвищення ефективності

управлінських рішень, що приймаються. Щорічно в межах

функціонування Центру соціологічного аудиту проводить 3-4

дослідження, про результати яких інформуються адміністрація

університету. На основі результатів дослідження видаються наукові

статті, тези на конференції, в тому числі міжнародні, монографії.

Працівники Центру: керівник – Колісник Лариса Олексіївна,

доцент кафедри історії та політичної теорії, кандидат соціологічних наук,

член Соціологічної асоціації України, науковий співробітник – Мосьондз

Марина Володимирівна, доцент кафедри історії та політичної теорії,

кандидат соціологічних наук, член Соціологічної асоціації України.
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Під час проведення масовим опитувань до процесу досліджень

долучаються студенти Національного гірничого університету в межах

практичних занять з дисциплін «Соціологія», «Методи соціологічних

досліджень в менеджменті та маркетингу», «Соціологія права». Студенти

отримують практичний досвід написання програми дослідження,

створення інструментарію, розрахунку вибірки, проведення

безпосередньо «польових робіт», обробки отриманих якісних та

кількісних даних за допомогою програми SPSS for Windows, написання

аналітичних звітів. Зокрема такий досвід необхідний при проведенні

маркетингових досліджень, в яких використовуються саме методи

соціологічних досліджень. За необхідності студентам видається

посвідчення про отримання практичного досвіду в межах роботи Центру.

1. Для відстеження тенденцій та змін у мотивації вибору

університету, оцінках навчального процесу студентами в НГУ щорічно

проводиться Соціологічний моніторинг «Освітній процес в НГУ очима

студентів» за однаковим інструментарієм. Що надає можливість вчасно

реагувати на виклики, враховувати їх у підвищенні ефективності

діяльності університету; мати зворотній зв'язок з основними

споживачами продукції університету.

Результати моніторингу 2016 року показали, що

1.1. Протягом чотирьох серед мотивів вибору університету

домінують престиж ВНЗ і професії на ринку праці та інтерес до обраної

професії, найменш важливі такі інструментальні мотиви, як зручне

розташування, наявність родичів. Для студентів четвертого курсу

актуалізується можливість продовжити навчання за кордоном або у

аспірантурі. Традиційно вони відрізняються тим, що більшого значення

надають легкості навчання та вступу, заздалегідь низько оцінюють шанси

знайти роботу по закінченню навчання в університеті.
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Як і в минулих роках більш вагомими для студентів-контрактників

є інструментальні мотиви вибору ВНЗ: «цікавість навчання», «гарний

контингент студентів», «зручне розташування ВНЗ», «легкість навчання»

і «доступна оплата». Менше цікавить їх можливість продовжувати

навчання в аспірантурі, чи за кордоном. Так само, як і бюджетники, не

вірять вони в те, що після закінчення навчання, буде легко знайти роботу.

Що стосується вибору спеціальності, ієрархія мотивів залишається

досить стабільною протягом чотирьох років. Серед найактуальніших:

«престижність професії у суспільстві», «представники даної професії

мають хороший заробіток». Цього року першокурсники вирізняються

меншою невизначеністю у виборі майбутньої спеціальності.
Таблиця 1. Розподіл відповідей на питання:

«Що вплинуло на вибір Вашої майбутньої спеціальності?» (ранг)

Чинники Ранг

2013 2014 2015 2016

Вибір відбувся випадково 4 3 3 4

Традиції сім’ї 8 7 9 9

Поради вчителів 12 11 11 12

Захоплення професією 5 5 5 5

Поради друзів, знайомих 6 6 7 6

Засоби масової інформації 9 9 8 7

Профорієнтаційні заходи в школі, коледжі 11 12 12 10

Престижність професії у суспільстві 1 1 2 1

Представники даної професії мають хороший заробіток 2 2 1 2

Приваблює в спеціальності можливість ініціативи,

творчості

7 8 6 8

Хороші шанси знайти роботу після закінчення ВНЗ 3 4 4 3

Невисокий прохідний бал, малий конкурс 10 10 10 11

Інша відповідь 13 13 14 14

Важко відповісти 14 14 13 13

1.2. Результати моніторингу свідчать в цілому про досить високий

рівень задоволеності студентами НГУ своїм вибором в першу чергу ВНЗ,
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потім факультету і спеціальності. Дані показники є досить постійними

протягом чотирьох років. Серед студентів-контрактників традиційно

більше тих, хто зробив усвідомлений професійний вибір

1.3. Більше 80% опитаних студентів в цілому задоволені якістю

освітнього процесу. В 2016 р. можна спостерігати деяке зниження оцінки

задоволеності викладанням навчальних дисциплін, окрім дисциплін за

спеціальністю. Переважній більшості опитаних студентів 4 курсу не

вистачає навичок практичної діяльності. Майже за всіма видами наукової

діяльності результати дослідження демонструють зниження активності

студентів за останній рік.

1.4. Допомога університету у працевлаштуванні продовжує бути

надзвичайно важливою для більшості студентів. Актуальним вони

вважають обмін студентами та викладачами з навчальних закладів інших

країн, створення програм підготовки магістрів та бакалаврів, сумісних з

європейськими, визнання дипломів НГУ в західних країнах. В 2016 р.

більше потребують впровадження активних та нетрадиційних методів

викладання. Натомість найменш важливими, продовжують залишаться:

«залучення студентів до наукових, зокрема, прикладних досліджень»,

«збільшення самостійних завдань та зменшення кількості аудиторних

занять», значно знизилась актуальність такого показника як «участь

студентів у складенні навчальних планів та програм», «навчання за

індивідуальними програмами». Це є тривожним показником, бо свідчить

про досить конформістську позицію студентів, небажанні впливати на

освітній процес, виявляти активність, суб’єктність.
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Рисунок 1. Чинники, які, на думку студентів 4 курсу, могли б посприяти підвищенню їх

зацікавленості у навчанні (у %, 2013-2016 рр.) (обралися кілька варіантів відповідей)

1.5. Аналіз рівня задоволеності різними аспектами навчальної

діяльності показав, що в цілому студенти першого курсу традиційно

демонструють вищу оцінку різних складових. За результатами 2016 р.,

респонденти найбільше задоволені ставленням викладачів до студентів,

якістю викладання дисциплін, якістю викладання соціально-гуманітарних

дисциплін. Значно зріс рівень задоволеності взаємодією адміністрації ВНЗ

зі студентами (особливо серед студентів 4 курсу). Високо оцінюються

студентами різних факультетів «умови підготовки до занять в бібліотеці»,

«організація самостійної роботи під керівництвом викладачів». Значно

покращилася, у порівнянні з минулим роком, оцінка студентами 4 курсу

проходження виробничої практики. Показники підтримки таких, аспектів,

як система оцінювання знань студентів, матеріально-технічна база

навчального процесу, орієнтація навчального процесу на науково-дослідну

роботу, у поточному році залишаються на рівні минулих років.

Найнижчий рівень задоволеності умовами проживання в гуртожитку,

умовами додаткового заробітку студентів за спеціальністю,

забезпеченістю комп’ютерами та доступом до Інтернету, забезпеченістю

підручниками і навчально методичними посібниками.
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1.6. У поточному році зменшується частка студентів, які

підтримують ідею функціонування студентського самоврядування.

Зростає й частка тих, хто не зміг визначитись. Це може свідчити про

нерозуміння функцій та ролі даного органу в організації студентської

життєдіяльності. Студенти вбачають роль студентського самоврядування

переважно у вирішенні таких питань, як коригування розкладу занять,

заліків, іспитів; організація дозвілля; оцінка якості викладання, розподіл

місць у гуртожитку.

1.7. Щодо професійних орієнтацій студентів, то зменшилася частка

опитаних студентів четвертого курсу, що після закінчення навчання

планують працювати за отриманою спеціальністю. Третина студентів

мають підробітки. Зменшилася кількість першокурсників, які ніде не

працюють. Майже кожен п’ятий студент четвертого курсу працює на

постійній основі.

В рейтингу основних проблем, що найбільше хвилюють

сьогоднішніх студентів, перші місця займають такі: можливість

підробітку і працевлаштування; ситуація в країні; відсутність

стабільності, впевненості в майбутньому; проблеми, пов'язані з

навчанням; здоров'я моє і моїх близьких; особиста безпека, безпека сім'ї,

країни; важке матеріальне становище.

За результатами Моніторингу розробляються рекомендації з

вдосконалення профорієнтаційної роботи, навчального процесу,

активізації маркетингової діяльності університету щодо

працевлаштування випускників. Матеріали Моніторингу та рекомендації

передаються адміністрації, деканам університету та іншим зацікавленим

структурам.

До того ж на замовлення адміністрації університету Центром, або

за його участю, щороку проводяться дослідження з різної тематики.
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2. З метою вивчення оцінки різних аспектів студентського життя,

побутових умов в університеті в грудні-січні 2016 року було проведено

соціологічне дослідження методом анкетного опитування серед студентів

НГУ другого курсу.

2.1.За результатами, опитаним студентам не вистачає в найбільшій

мірі:

Можливості подорожувати (51%)

Можливості навчатися за кордоном (51%)

Матеріальної незалежності (42%)

Юридичної допомоги у захисті своїх прав (31%)

Можливості підробляти (30%)

Комфортних умов навчання (27%)

Комфортного побуту (24%)

Можливості повноцінно проводити дозвілля (24%)

Пристойного житла (21%)

Необхідних меблів (21)

Необхідної медичної допомоги (20%)

Можливості навчатися з повною віддачею (20%)

Сучасних суспільно-політичних знань (19%)

Безпеки (19%)

Можливості займатися спортом (16%)

Здоров’я (16%)

Необхідного одягу (14%)

Можливості придбання необхідних продуктів (14%)

Уміння жити у складних суспільних умовах (9%).

На рисунку 2 відображено оцінку студентами власного

матеріального становища.
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Рисунок 2. Оцінка матеріального стану (у %, 2016 р.)
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мережі Інтернет (68%). Прослуховування музики (63%), перегляд
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спілкування з однолітками і бажанням сподобатися. 53% опитаних

студентів майже кожного дня зустрічаються з друзями, 43% проводять

вільний час з коханою людиною. 33% опитаних відпочивають в колі

сім’ї.

Найбільший інтерес для 26% студентів викликає така форма

організації дозвілля, як відвідування як дискотек, клубів, кафе.

Заняття спортом у вільний час є одним з основних способів

проведення дозвілля для 27% респондентів. Туризму та відпочинку на

природі віддають перевагу 11% молодих людей.

Прагнення уникнути реальних проблем в світі ілюзії сприяє

масовому поширенню надвживання алкоголю серед молоді. Вони

сьогодні стають найпотужнішим чинником соціальної дезорганізації. 10%

респондентів постійно вживають алкоголь.

Слід також відмітити, що сьогодні посилюється орієнтація молоді

на гедоністичні цінності (спрямування життя виключно на одержання від

життя різних матеріальних і не тільки насолод). Дослідження засвідчило,

що в структурі дозвілля опитаної молоді домінують різні види

спілкування і спожитку засобів масової культури. Ці форми не

потребують матеріальних витрат, проте вони спрямовані не на творчий та

духовний розвиток, а на підтримку життєвого тонусу, отримання

задоволення. Дозвілля в молодіжному середовищі виконує в основному

рекреативну функцію, у той час як пізнавальна, креативна функція

реалізується недостатньо. Наприклад, художню літературу читають лише

менше третини опитаних. У сучасному суспільстві, в якому

спостерігається нестабільність нормативно-ціннісних систем, проблема

дозвілля молоді набуває особливої її гостроти.

3. Для виявлення динаміки актуальних соціальних проблем, що

стоять перед науковцями в умовах сьогодення в 2015 році за ініціативою

Дніпропетровської обласної ради молодих вчених за підтримки
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Головного управління освіти та науки Дніпропетровської ОДА і

Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Центром

соціологічного аудиту було проведено соціологічне дослідження. Мета –

вивчення характерних рис сучасного вченого на прикладі

Дніпропетровської області; виявлення факторів, що впливають на

мотивацію наукової діяльності вчених різних категорій в умовах

сьогодення, виділення напрямів роботи, що стимулюють вчених до

продовження наукової діяльності. Протягом 2016 року відбувалась

обробка даних дослідження, аналіз та написання монографії за

результатами дослідження, яка буде подана до друку на початку 2017

року. Це другий етап аналогічного дослідження 2011 року.

3.1. Результати показали, що науковці досить песимістично

ставляться до перспектив розвитку української науки. І це при тому, що

маємо потужний потенціал професіоналів, більшість з яких усвідомлено

вибрав науково-педагогічний професійний шлях, вбачає в ньому можливість

самореалізації, творчого та особистого розвитку та оцінює свій вид

діяльності як улюблену роботу.

3.2. Виділено три типи чинники, що, на думку респондентів, в

найбільшій мірі впливають на ефективність наукової діяльності.

- Чинники самореалізації: постійне підвищення власного професійного

рівня, захист дисертаційного дослідження на гідному рівні, можливість

втілення в життя наукових розробок та проектів, можливість підготувати собі

гідну зміну, можливість стажування за кордоном.

- Чинники «соціального комфорту»: сприятливий соціально-

психологічний клімат у колективі, ефективна взаємодія з науковим

керівником, справедливий розподіл роботи у колективі.

- Матеріальні чинники: високий рівень заробітної плати, гідні побутові

умови життя.
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3.4. Для отримання більш ефективних результатів у науковій

діяльності вченим Дніпропетровського регіону в більшій мірі не вистачає

певних знань та досвіду. Серед них: можливість спілкування з колегами з

інших країн та університетів; ефективність розподілу праці; вміння керувати

науковими проектами; практичні навички та вміння; креативне наукове

мислення; теоретичні знання в певній галузі; можливість самостійно

приймати рішення; вміння ставити цілі та досягати їх. Крім того, умови

ефективної наукової діяльності не носять виключно матеріального характеру

і більш відкриті до здійснення за певних умов. Очевидною є потреба

забезпечити вчених необхідними потребами через спеціальні тренінги,

семінари, практичні заняття.

3.5. Більшість респондентів поєднують у своїй трудовій діяльності і

теоретичну, і практичну діяльність. Очевидно, що це стосується академічних

ВНЗ. Особливістю вітчизняних вищих навчальних закладів завжди було те,

що викладачі повинні займатись одночасно як педагогічною, так і науковою

діяльністю. Найбільша частка теоретиків – це аспіранти та ті, хто

завершують роботу над дисертацією.

Наші вчені усвідомлюють необхідність оволодіння іноземними мовами

в умовах, коли українська система освіти долучається до міжнародного

освітнього простору. Так, кожен шостий вчений відзначив, що досконало

володіє хоча б однією іноземною мовою і стверджує, що це допомагає йому у

роботі.

3.6. Крім того, нам видалось цікавим проаналізувати вікові та статеві

особливості наших вчених. Так вчені до 25 років найбільш оптимістично

оцінюють стан української науки взагалі та, зокрема, статус українського

вченого. Вчені цієї вікової категорії відрізняються підвищеним відчуттям

власного наукового авторитету (який у подальші 10 років має тенденцію до

зниження і тільки пізніше відновлюється). Крім того, саме в цьому віці існує
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суттєва потреба у спілкуванні з колегами з закордонних навчальних закладів

і, відповідно, така потреба найменш задоволена.

У віці 26-29 років найчастіше отримується перший науковий ступінь, і

саме цей віковий період відзначається найменшою ефективністю розподілу

часу у своїй науковій діяльності. У віці 30-34 років період, в якому більше

всього вчених отримують звання доцента.

Для вікового періоду 35-38 років дуже важливими факторами

ефективної наукової діяльності є соціально-психологічний клімат, гідні

побутові умови та заробітна плата. Одночасно неактуальним стає

підвищення свого професійного рівня як фактора наукової діяльності. Саме в

цьому віці науковці найбільшою мірою усвідомлюють необхідність розробки

концепції розвитку науки, створення позитивного іміджу вченого у

суспільстві. І саме цей вік відрізняється найбільшою активністю у

політичному житті країни.

Різкий спад активності наукової діяльності молодих вчених

спостерігається після 35 років, що співпадає з періодом «кризи середнього

віку», яка припадає на період 30-40 років, а от активність наукової діяльності

вчених після 60 років є найнижча.

У віці 35-38 років – вчені найактивніші у роботі громадських

організацій. На цей вік припадає пік активності як теоретичної, так і

практичної наукової діяльності.

Для вікової категорії 39-44 роки найактуальнішим стає необхідність

міжнародних стажувань. Вчені, які знаходяться у віковій категорії 45-49

років найбільшою мірою задоволені своїми можливостями спілкування з

закордонними колегами.

Для пенсійного віку характерним є важливість такого фактора наукової

діяльності як підготовка для себе гідної зміни. Саме цим можна активізувати

їхню роботу у вузі. На цю вікову категорію припадає найбільший досвід

керування науковими проектами. Крім того, зі збільшенням віку науковців
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збільшуються їх можливості спілкування з зарубіжними колегами. Зростає

відчуття власного авторитету у науці.

Але з віком та підвищенням наукового статусу знижується рівень

оптимізму по відношенню до української науки та стану українського

вченого. Відповідно, на цьому фоні зменшується й активність вчених, які не

досить чітко бачать сенс своєї діяльності, її необхідність, затребуваність

тощо.

Вчені пенсійного віку займають позицію політичного та громадського

нейтралітету. Саме в цьому віці найчастіше відбувається отримання звання

професора.

Таким чином, поряд з об’єктивно-негативними умовами наукової праці

маємо досить позитивне налаштування на науку, яке з часом, з втратою

надій, може перейти у зневіру та остаточне падіння наукового авторитету і,

як наслідок, ефективності наукової діяльності. Ще не все втрачено, але

необхідні термінові зміни в пріоритетах країни та окремих наукових і

науково-педагогічних осередках щодо науки та науковців. Маємо достатньо

потужний потенціал невипадкових людей, які цілеспрямовано стали на шлях

наукової діяльності. Причому, при розробці механізму ефективного

менеджменту в окремо взятих вищих навчальних закладах слід звертати

достатню увагу на вікову специфіку вчених, різницю в їх інтересах та

прагнень.

4. Центр соціологічного аудиту прийняв участь у розробці

інструментарію та обробці результатів соціологічного анкетного опитування

в проекті «Енергія поколінь» реалізованого в рамках Міжнародного україно-

польського проекту «Локальні лідери для розвитку Дніпропетровщини» при

підтримці Дніпропетровської обласної Ради молодих вчених. Метою проекту

стало виявлення особливостей інтересів молоді та людей старшого віку,

встановлення сфер, де ці інтереси співпадають чи перетинаються, виявлення

існуючих в цьому зв’язку стереотипів, а також розробка рекомендацій для
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цілеспрямованого налагодження інтеграційних процесів між двома

поколіннями у нашому місті.

Дослідження показало, що найбільша частка людей з активним

дозвіллям в групі тих пенсіонерів, які працюють, але не повний день чи

тиждень. Вони, не втрачаючи  попередніх соціальних зв’язків, за неповної

занятості мають і додаткові прибутки, і певний час для громадської роботи,

творчих занять у сфері дозвілля.

Бажання та інтереси соціально активних пенсіонерів у сфері дозвілля

досить сучасні, що видно з Табл.. 2.

Серед людей різного віку, за даними соціологічних опитувань,  нерідко

зустрічається думка про те, що пенсіонери в Україні – це, 1)передусім,

знедолені люди, які потребують, перш за все, адекватного соціального

забезпечення, матеріальної допомоги. Що пенсіонери – це соціальний баласт.

Інша позиція полягає в тому, що пенсіонери розглядаються як 2)група

населення, що має значний людський потенціал, який з роками тільки

зростатиме. А отже може і повинен активно залучатися до суспільного

життя.



64

Отже, потреби та інтереси різних груп людей старшого віку як і молоді

досить різні, мінливі і залежать від багатьох умов та обставин. Щодо людей

старшого віку, то несприятливі умови життя в сукупності з низькими

доходами змушують більшість з них турбуватися, в першу чергу, про

задоволення повсякденних потреб, а духовні, культурні потреби та інтереси

часто відсуваються на задній план.

При цьому їх дозвільні інтереси тісно переплітаються з основними

групами інших потреб, таких як фізичні, соціальні та інші. Звичайно, крім

наявності інтересів для прояву активності людей повинні бути і певні умови

для їх задоволення, - матеріальні, організаційні. Але активні люди хочуть

проявляти себе за різних умов. І їх треба підтримувати.

5. На замовлення адміністрації університету було розроблено програму

та інструментарій соціологічного дослідження методом анкетного

опитування «Викладач очима студентів». Дане дослідження знаходиться на

етапі збору первинної інформації. Але вперше опитування відбувається не

безпосередньо через контакт опитуваного з паперовою версією

інструментарію, а за допомогою внутрішньо університетської мережі. Анкета

розміщена в системі Office 365. Це пілотний проект, і в подальшому буде

проаналізована ефективність та репрезентативність досліджень, що

проводяться таким чином. Позитивний ефект дасть можливість значно

скоротити зусилля та час на проведення досліджень, зросте об’єм

респондентів, що братимуть участь у дослідженні, налагодиться зворотний

зв'язок між адміністрацією та головним об’єктом діяльності університету –

студентом, що дасть змогу вчасно реагувати на його потреби.

Результати досліджень регулярно публікуються на офіційному

сайті НГУ та на сторінці НГУ ФБ.

Основні наукові положення й висновки досліджень співробітників

Центру стають основою для наукових статей та тез, виступів на

українських та міжнародних конференціях.



65

Міжнародна конференція «Czy stracone pokolenie Młodzież i jej

dylematy na początku XXI w.» 20-21 травня 2014 року, Інститут соціології

Національної східноєвропейської вищої школи, м. Перемишль, Польща.

ІІ Конгрес соціологічної асоціації України «Соціологія та

суспільство: взаємодія в умовах кризи», 17-19 жовтня 2013 року, м.

Харків.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові підходи до

розвитку навчальних закладів в умовах модернізації вітчизняної освіти»

(присвячено 100-річчю з Дня народження Є.С. Березняка)

Дніпропетровськ, 24 квітня 2014 р.

11-та Міжнародна науково-методична конференція «Высшая

школа: проблемы и перспективы», Мінськ, 30 жовтня 2013 р.

Третя Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук», м. Дніпропетровськ,

20 грудня 2013 р.

Міжнародна конференція «Czy stracone pokolenie Młodzież i jej

dylematy na początku XXI w.» 20-21 травня 2014 року, Інститут соціології

Національної східноєвропейської вищої школи, м. Перемишль, Польща.

Монографії, опубліковані за результатами соціологічних

досліджень Центру:

1. Власов С.Ф., Колісник Л.О., Солнишкіна А.А., Безус Р.М.

Вивчення факторів, що впливають на мотивацію наукової діяльності

вчених у ВНЗ та НДІ Дніпропетровської області. Інформаційний збірник.

Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізунвПрес», 2011. – 98 с.

2. Мосьондз М. В. Практики соціальної інтеграції сучасної

молоді в українському суспільстві : монографія / М. В. Мосьондз ; М-во

освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 140 с.

3. Включення випускників гірничо-металургійних

спеціальностей до професійно-економічної сфери суспільства
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(Дніпроперовський регіон) / Д.В. Колісник, М.В. Мосьондз, Л.О.

Колісник ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014.

– 78 с

4. Шевчук М.О., Шевчук, Власов С.Ф., Безус Р.М., Мосьондз

М.В. Міжнародна академічна мобільність молодих вчених

дніпропетровщини як прояв глобалізацій них процесів у сучасному світі:

монографія / М-во освіти України; Нац.гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 42 с.

5. Власов С.Ф., Колесник Л.А., Михайленко Е.Н.

Международная академическая мобильность молодых ученых Украины и

России как проявление глобализационных процессов в современном мире

(На примере Днепропетровщины и г. Кирова Российской Федерации).

Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2015. – 100 с. (російською

мовою).

Кафедра педагогічних технологій протягом навчального року

підготувала та розташувала на сайті наступні матеріали:

- Колісник Л.О., Мосьондз М.В. Електроний курс для дистанційної

освіти з дисципліни "Соціологія" Д.: ДВНЗ «НГУ», 2015.

http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id

- Колісник Л.О., Мосьондз М.В. Основи планування сім'ї :

методичний посібник для студентів усих спеціальностей. – Д.:

ДВНЗ «НГУ», 2015.

http://ipt.nmu.org.ua/ua/library/zavdannia/osn_s.php

- Чорнобай П.О., Колісник Д.В. Історія української культури. Курс

для дистанційної освіти. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2015. –

http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=696

- Зєнкін М.В. Політологія. Курс для дистанційної освіти – Д.:

ДВНЗ «НГУ», 2015. – http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=685

- Костюк Н.Г., Слобода Н.В. Українська мова (за професійним

спрямуванням). Курс для дистанційної освіти – Д.: ДВНЗ

http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id
http://ipt.nmu.org.ua/ua/library/zavdannia/osn_s.php
http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=696
http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=685
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«НГУ», 2015. – http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=677

- Ченцова Н.В., Чекушина Ю.М. Історія України Курс для

дистанційної освіти – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2015. –

http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=649

- Ігнатьєва С.Є. Українська мова. Курс для дистанційної освіти –

Д.: ДВНЗ «НГУ», 2015. –

http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=258

5. ПЛАН ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ НА 2016/17

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№
 п

/п Автори Назва та вид видання
Обсяг

(др. арк.)
Термін видання

І. Наукова і науково-популярна література

1. Пушкін В.Ю.

(гол. ред.)

Гуманітарний журнал (4

числа)

4х10 др.

арк.

Протягом

2016/17 навч. р.

2. Швидько

Г.К.

(гол. ред.)

Історія і культура

Придніпров’я: невідомі та

маловідомі сторінки, вип. 13

(науковий щорічник)

15 др. арк. Травень 2017 р.

3. Швидько

Г.К.

(гол. ред.)

Січеславський альманах, №

8 (науковий щорічник)

10 др. арк. Травень 2017 р.

4. Швидько Г.К. Катеринославська казенна

шовково-панчішна фабрика

наприкінці XVIII - на

початку ХІХ ст. (брошура)

3 др. арк. Січень 2017 р.

5. Швидько Г.К. Видатні вчені Національного

гірничого університету та їх

15 др. арк. Червень 2017 р.

http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=677
http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=649
http://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=258
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наукові школи (монографія)

6. Колісник

Л.О.

Мосьондз

М.В.

Аналітичний звіт за

результатами соціологічного

моніторингу «Освіта в НГУ

очима студентів – 2016»

5 др. арк. Лютий 2017 р.

7. Ігнатьєва

С.Є.

Антропоцентрична модель

щоденникового дискурсу

(монографія)

15 др. арк. Травень 2017 р.

8. Ченцова Н.В. А. Скальковський та його

перша публікація з історії

Запорожжя «Опис

Запорожжя». (Републікація)

7 др. арк. Березень 2017 р.

9. Колісник

Л.О.

Мосьондз

М.В.

Академічна мобільність

молодих вчених

(монографія)

6 др. арк. Квітень 2017 р.

ІІ. Підручники і навчальні посібники

10. Галь Б.О.,

Зенкін М.В.,

Поух А.В.,

Колісник Д.В.,

Єгорова О.В.

Конспект лекцій з

дисципліни «Політологія»

для студентів всіх

спеціальностей

8 др. арк. Березень 2017 р.

11. Швидько Г.К. Навчально-методичний

посібник для студентів І

курсу юридичного

факультету з практичних

занять по курсу «Історія

держави і права України»

3 др. арк. Лютий 2017 р.

12. Швидько Г.К. Навчально-методичний 3 др. арк. Грудень 2016 р.
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посібник для студентів ІІ

курсу юридичного

факультету з практичних

занять по курсу «Історія

держави і права України»

13. Василенко

В.О.,

Кочергін

І.О., Первий

Г.Л.,

Ченцова

Н.В.,

Чорнобай П.

О., Швидько

Г.К.

Історія українського

суспільства: курс лекцій

10 др. арк. Січень 2017 р.

14. Мосьондз

М.В.

Конспект лекцій з

дисципліни «Основи

планування сім’ї»

8 др. арк. Лютий 2017 р.

ІІІ. Методичні рекомендації

15. Василенко

В.О., Кочергін

І.О., Первий

Г.Л., Ченцова

Н.В.,

Чорнобай П.

О., Швидько

Г.К.

Методичний комплекс з

дисципліни «Історія

українського суспільства»

для студентів всіх

спеціальностей

3 др. арк. Грудень 2016 р.

16. Василенко

В.О., Кочергін

Контрольні роботи з

дисципліни «Історія

1 др. арк. Жовтень 2016 р.
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І.О., Первий

Г.Л., Ченцова

Н.В.,

Чорнобай П.

О., Швидько

Г.К.

українського суспільства»

для студентів-заочників

17. Василенко

В.О., Кочергін

І.О., Первий

Г.Л., Ченцова

Н.В.,

Чорнобай П.

О., Швидько

Г.К.

Завдання для модульного

контролю знань студентів з

дисципліни «Історія

українського суспільства»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

18. Костюк Н.Г.,

Ігнатьєва С .Є.,

Цюп’як І.К.,

Чумак О.Л.,

Слобода Н.В.,

Івченко Р.В.

Методичні рекомендації з

дисципліни «Українська

мова (за професійним

спрямуванням)» для

студентів юридичного

факультету

2 др. арк. Грудень 2016 р.

19. Костюк Н.Г.,

Ігнатьєва С .Є.,

Цюп’як І.К.,

Чумак О.Л.,

Слобода Н.В.,

Івченко Р.В.

Методичні рекомендації з

дисципліни «Українська

мова (за професійним

спрямуванням)» для

студентів гірничого

факультету

2 др. арк. Грудень 2016 р.

20. Колісник

Л.О.,

Мосьондз

Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Соціологія та тренінги

2 др. арк. Жовтень 2016 р.
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М.В. професійного росту»

21. Мосьондз

М.В.

Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Основи планування сім’ї»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

22. Колісник

Л.О.,

Мосьондз

М.В.

Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Практичний курс польської

мови»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

23. Зєнкін М.В. Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Політична конфліктологія»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

24. Галь Б.О. Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Світова політика»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

25. Єгорова О.В. Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Прикладна політологія»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

26. Василенко

В.О.

Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Економічна історія України

та світу»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

27. Чорнобай П.О. Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Звичаї і традиції

українського народу»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

28. Кочергін І.О. Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Краєзнавство»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

29. Ченцова Н.В. Методичні рекомендації з 2 др. арк. Жовтень 2016 р.
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дисципліни за вибором

«Україна в європейському

цивілізаційному просторі»

30. Слобода Н.В. Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Неймінг»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

31. Слобода Н.В.

Костюк Н.Г.

Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Мовні технології

маніпуляції»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

32. Чумак О.Л. Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором «Вчи

вченого»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

33. Костюк Н.Г. Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Вербальне та невербальне

спілкування (національні

особливості)»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

34. Ігнатьєва С.Є. Методичні рекомендації з

дисципліни за вибором

«Культура професійного

мовлення»

2 др. арк. Жовтень 2016 р.

Співробітники Інституту здійснюють виховну роботу серед

студентської молоді через такі форми: залучення молоді до органів

студентського самоврядування, (консультаційна, організаційна робота та

моніторинг у межах відділу Гуманітарної освіти); клубна робота;

діяльність Центру культури української мови ім. О. Гончара; Шведського

центру науково-освітніх та культурних зв’язків та Центру соціологічного

аудиту (звіти додаються). Доцентами Колісник Л.О, Мосьондз М.В. було
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взято участь в організації діяльності Центру студентської ініціативи

«NUMO WORK». На його базі проведено серію тренінгів з особистісного

та професійного росту. Також у коворкінгу було організовано заходи,

тренінги, програми розвитку і навчання майстер-класи зі стартапів.

Протягом звітного періоду на базі Інституту продовжували

виходити друком два періодичних фахових видання: щоквартально –

«Гуманітарний журнал» та науковий щорічник «Історія і культура

Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки».

Міжнародні контакти Інституту:

− договірне співробітництво з Інститутом Заходу міста

Троллехеттена (Швеція); вищими навчальні заклади РФ;

− договір про співпрацю з Католицьким університетом

ім. М. Кюрі-Складовської міста Любліна (Польща);

− меморандум про співробітництво з університетом Вітаутаса

Великого;

− стажування співробітників в Центрі східноєвропейських

досліджень Варшавського університету (ІІ місце в конкурсі наукових

робіт ім. Юліуша Бардаха) (Зимницька С.П.);

− спільний проект з Університетом Віадрін (Німеччина). Семінар

на тему: «Формування національної свідомості українців в історичній

перспективі» (жовтень 2015);

− співробітництво з ОБСЄ (зустрічі зі студентами та викладачами;

участь в конференціях, присвячених відновлювальним джерелам енергії)

(протягом року);

− участь у міжнародному польсько-українському проекті

«Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie».
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ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки діяльності Інституту гуманітарних проблем

НГУ (ІГП), слід відзначити, що ідея творчої співпраці навчальних та

галузевих академічних наукових закладів була ефективно втілена у

створенні організаційних структур подвійного підпорядкування. Саме

таким чином було створено ІГП, так була визначена і стратегія його

діяльності. Перебуваючи у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки

України, ІГП встановив тісні стосунки з академічними установами

України, запровадив у своїй структурі регіональні наукові установи, що

перебувають у сфері впливу НАН України. Ефективність освітньої,

наукової і виховної діяльності Інституту гуманітарних проблем доведена

звітом про його роботу.

Інститут гуманітарних проблем Національного гірничого

університету засновано у червні 1999 року наказом Міністра освіти і

науки України. У листопаді 2011 року йому присвоєне ім’я Героя

України академіка П.Т. Тронька.

На базі ІГП було відкрито Регіональний центр дослідження

козацтва Інституту історії України НАН України в якості академічної

кафедри при навчальному закладі. Створено також кафедру педагогіки

вищої школи, покликану запроваджувати новітні технології навчання у

освітній процес. Кафедра, спільно з Інститутом удосконалення вчителів,

проводить традиційне бієннале-конференцію з питань організації та

впровадження інноваційних технологій у освітній процес середньої та

вищої школи.

При ІГП створені потужні виховні та освітньо-наукові структури,

такі як Центр культури української мови ім. Олеся Гончара, Центр

соціологічного аудиту та інші. Ці установи забезпечують постійний

виховний вплив на студентство, кількість виховних заходів щороку

зростає. Щорічні Гончарівські читання, конференції, творчі зустрічі
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завжди знаходять схвальні відгуки у студентів. Постійний соціологічний

моніторинг освітнього середовища дає змогу керівництву ВНЗ

оперативно реагувати на позитивні та негативні тенденції у

студентському колективі, будувати стратегію успішного розвитку вищої

освіти Дніпропетровщини. Просвітницька діяльність ІГП здійснюється

також через мережу клубів, гуртків та інших форм студентської

активності, заснованих на громадських засадах.

За 17 років діяльності Інститут гуманітарних проблем став одним з

дієвих осередків краєзнавчого руху на Придніпров’ї. Всі ці роки

ініціатором і натхненником багатьох проектів, які були втілені в

реальність, був незмінний голова інституту В.Ю.Пушкін. Активно

співпрацюючи з іншими краєзнавчими осередками Дніпропетровської

області, а також з НСКУ, ІГП вже 15-й рік проводить регулярну

краєзнавчу конференцію, видає науковий краєзнавчий збірник, веде

просвітницьку роботу серед студентів НГУ, проводить презентації

краєзнавчих видань, сприяє проведенню науково-краєзнавчих пошуків

молодими науковцями та здійснює багато іншої роботи в гуманітарній

сфері взагалі та в галузі краєзнавства зокрема. Внаслідок активної і

плідної діяльності в галузі краєзнавства у 2004 р. ІГП отримав

загальноукраїнську премію ім. Д.І.Яворницького НСКУ.

Метою діяльності Інституту залишається:

Здійснення і координація досліджень у галузі гуманітаризації вищої

інженерної освіти, реалізація наукових і освітніх проектів, впровадження

нових технологій в соціально-гуманітарній освіті, сприяння становленню

цілісної системи гуманітарної освіти і виховання студентської молоді.

До головних досягнень Інституту належить наступне:

• реалізовано наукові і освітні проекти, мета яких розвиток і

вдосконалення системи гуманітарної освіти у технічних вишах та

розроблено гуманітарну складову державних стандартів вищої освіти;
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• продовжується координація регіональних досліджень у сфері

гуманітарних наук;

• досліджуються культурно-освітні, політичні, соціально-

економічні проблеми та історичні традиції регіону;

• розробляються та впроваджуються нові інформаційні технології в

гуманітарній освіті;

• підготовлено і проведено експертні висновки, аналітичні огляди,

прогнози, науково-практичні рекомендації;

• продовжується сприяння професійному зростанню молодих

вчених і викладачів соціально-гуманітарних дисциплін;

• встановлюється і розвивається зв’язок з вітчизняними та

закордонними науково-освітніми центрами;

• організовано і проведено наукові, науково-практичні конференції,

симпозіуми, круглі столи, семінари за напрямками діяльності Інституту;

• підготовлено та видано "Гуманітарний журнал", матеріали

наукової конференції «Березняківські читання», монографії, підручники,

навчальні посібники та ін.);

• формуються творчі групи та тимчасові наукові колективи

для здійснення спільних проектів і програм.

Директор Інституту гуманітарних проблем
імені Героя України академіка П.Т. Тронька,
кандидат історичних наук, професор В.Ю. Пушкін
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