
План 

спільних заходів циклової комісії гуманітарних дисциплін ПКНГ ПолтНТУ і 

кафедр ПолтНТУ на 2018-2019 навчальний рік 

 

 

№ 

 

Заходи 

 

Термін 

Відповідальні 

від ПКНГ 

ПолтНТУ 

Відповідальні 

від ПолтНТУ 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1. Відвідування відкритої 

лекції з теми 

«Антикризове 

управління»  

(Лектор – канд. наук з 

держ. упр., 

доц. Кульчій І.О.) 

вересень 

2018 р.  

Коваленко С.В. Навчально-науковий 

інститут фінансів, 

економіки та 

менеджменту  

секція державного 

управління і права 

кафедри фінансів і 

банківської справи,  

канд. наук з держ. 

упр., доц. 

Кульчій І.О. 

 

2. Участь у заходах, 

присвячених Дню 

юриста 

жовтень 

2018 р. 

Коваленко С.В., 

Філіппович В.Ю. 

Навчально-науковий 

інститут фінансів, 

економіки та 

менеджменту  

секція державного 

управління і права 

кафедри фінансів і 

банківської справи,  

канд. наук з держ. 

упр., доц. 

Кульчій І.О. 

 

3. Екскурсія до Народного 

музею імені Надії 

Кочерги ПолтНТУ 

жовтень 

2018 р. 

Галаган Н.М. Кафедра 

українознавства, 

культури та 

документознавства, 

канд. іст. наук,  

ст. викл. 

Вітринська О.В. 

 

4. Участь у тренінгу 

«Розвиток 

громадянських 

компетентностей в 

державних службовців: 

правовий аспект» 

листопад 

2018 р. 

Коваленко С.В., 

Філіппович В.Ю. 

Навчально-науковий 

інститут фінансів, 

економіки та 

менеджменту  

секція державного 

управління і права 

кафедри фінансів і 

банківської справи,  

канд. наук з держ. 

упр., доц. 

Кульчій І.О. 

 



5. Участь у 

ІV Всеукраїнській 

науково-практичній 

Інтернет-конференції 

«Документно-

інформаційні 

комунікації в умовах 

глобалізації: стан, 

проблеми і 

перспективи» 

листопад 

2018 р. 

Почтакова І.В., 

Хлівецька У.П., 

Голінько Н.А., 

Гребенюк Л.М., 

Кочерженко О.М., 

Мироненко В.М., 

Кузьменко О.В., 

Масько Т.Г., 

Марченко В.Д. 

Кафедра 

українознавства, 

культури та 

документознавства, 

канд. філол. наук, 

доц. Гаращенко Л.Б. 

 

6. Участь у круглому столі 

«Українська писемність 

і мова – джерело 

національної культури» 

листопад 

2018 р. 

Кочерженко О.М. 

Марченко В.Д., 

Кузьменко О.В., 

Мироненко В.М. 

Кафедра 

українознавства, 

культури та 

документознавства, 

канд. пед. наук, 

доц. Ісаєнко Т.К. 

 

7. Проведення 

філософської кав’ярні з 

теми «Філософія серця» 

в українській 

культурній спадщині», 

присвяченої 

Всесвітньому дню 

філософії 

листопад 

2018 р. 

Руденко І.М.,  

Кочерженко О.М., 

Храмова Л.М. 

Кафедра філософії і 

соціально-

політичних 

дисциплін, 

д. філос. н., проф. 

Аляєв Г.Є. 

 

8. Участь у круглому 

столі, присвяченого 

Всесвітньому дню 

філософії 

листопад 

2018 р. 

Руденко І.М., 

Храмова Л.М. 

Кафедра філософії і 

соціально-

політичних 

дисциплін, 

д. філос. н., проф. 

Аляєв Г.Є. 

 

9. Проведення 

тематичного заходу 

«Апокаліпсис ХХ ст.» 

листопад 

2018 р. 

Галаган Н.М., 

Кузьменко О.В. 

Кафедра 

українознавства, 

культури та 

документознавства, 

канд. іст. наук,  

ст. викл. 

Вітринська О.В. 

 

10. Участь у Міжнародному 

фестивалі 

документального кіно з 

прав людини 

листопад 

2018 р. 

Галаган Н.М. Кафедра 

українознавства, 

культури та 

документознавства, 

канд. іст. наук,  

ст. викл. 

Вітринська О.В. 

 

11. Участь у засіданні секції 

філософії і соціально-

політичних дисциплін в 

рамках XI Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Проблеми 

й перспективи розвитку 

академічної та 

університетської науки» 

грудень 

2018 р. 

Руденко І.М., 

Храмова Л.М. 

Кафедра філософії і 

соціально-

політичних 

дисциплін, 

д. філос. н., проф. 

Аляєв Г.Є. 

 



12. Проведення 

V студентського 

круглого столу 

«Держава. Право. 

Суспільство: сучасні 

проблеми та тенденції 

розвитку» 

березень 

2019 р. 

Руденко І.М., 

Коваленко С.В. 

Навчально-науковий 

інститут фінансів, 

економіки та 

менеджменту  

секція державного 

управління і права 

кафедри фінансів і 

банківської справи,  

канд. наук з держ. 

упр., доц. 

Кульчій І.О. 

 

13. Проведення 

літературно-

мистецького заходу 

«Вічне цвітіння 

червоної рути»  

(До 70-ї річниці з дня 

народження В. Івасюка) 

березень 

2019 р. 

Кочерженко О.М., 

Руденко І.М. 

Кафедра 

українознавства, 

культури та 

документознавства, 

канд. філол. наук, 

доц. Дерев’янко Л.І. 

 

14. Проведення 

літературно-

мистецького заходу, 

присвяченого 

Всесвітньому дню поезії 

березень 

2019 р. 

Кузьменко О.В., 

Масько Т.Г. 

Кафедра 

українознавства, 

культури та 

документознавства, 

д. іст. н., доц. 

Передерій І.Г. 

 

15. Участь у 

V Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Інноваційні технології 

у контексті іншомовної 

підготовки фахівця» 

квітень 

2019 р. 

Почтакова І.В., 

Руденко С.І., 

Хлівецька У.П., 

Голінько Н.А., 

Гребенюк Л.М. 

 

Кафедра іноземної 

філології та 

перекладу, 

канд. пед. наук, 

доц. Агейчева А.О. 

 

16. Участь у 

VІ Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції 

«Організаційно-правові 

аспекти публічного 

управління в Україні» 

квітень 

2019 р. 

Коваленко С.В., 

Філіппович В.Ю. 

Навчально-науковий 

інститут фінансів, 

економіки та 

менеджменту  

секція державного 

управління і права 

кафедри фінансів і 

банківської справи, 

канд. наук з держ. 

упр., доц. 

Кульчій І.О. 

 

17. Участь у секційних 

засіданнях, присвячених 

Міжнародному дню 

інтелектуальної 

власності 

квітень 

2019 р. 

Руденко І.М., 

Галаган Н.М. 

 

 

 

 

Коваленко С.В. 

Кафедра іноземної 

філології та 

перекладу, 

канд. пед. наук, 

доц. Агейчева А.О. 

 

Навчально-науковий 

інститут фінансів, 

економіки та 

менеджменту  

секція державного 

управління і права 

кафедри фінансів і 

банківської справи, 

канд. наук з держ. 

упр., доц. 

Кульчій І.О. 

 



18. Участь у секційних 

засіданнях 71-ої 

наукової конференції 

професорів, викладачів, 

наукових працівників, 

аспірантів та студентів 

ПолтНТУ 

квітень 

2019 р. 

Коваленко С.В., 

Мироненко В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руденко І.М. 

Навчально-науковий 

інститут фінансів, 

економіки та 

менеджменту  

секція державного 

управління і права 

кафедри фінансів і 

банківської справи, 

канд. наук з держ. 

упр., доц. 

Кульчій І.О. 

 

Кафедра філософії і 

соціально-

політичних 

дисциплін, 

д. філос. н., проф. 

Аляєв Г.Є. 

 

19. Проведення 

тематичного заходу 

«Друга Світова війна. 

Голокост» 

травень 

2019 р. 

Галаган Н.М. Кафедра 

українознавства, 

культури та 

документознавства, 

канд. іст. наук,  

ст. викл. 

Вітринська О.В.  

 

 

 

 

Голова циклової комісії 

гуманітарних дисциплін         І.М. Руденко 


