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20 квітня 2020 року, понеділок 

Що? Де? Коли? Хто? 

Старт флешмобу 

#інформаційна_дезінфекція: як 

боротися з фейками, як долати 

інформаційні струси; як не 

загубитися в інформаційному шумі. 

Сторінка 

кафедри на 

Facebook 

Леся Лисенко, доцент 

кафедри журналістики  

Відкриття фестивалю хайку 

українською, англійською та 

німецькою мовами «Що я побачив 

цієї весни». 

Платформа 

Padlet 

Тетяна Луньова, доцент 

кафедри англійської та 

німецької філології 

День спогадів: флешмоб у 

соціальній мережі «Інстаграм» на 

сторінці студентської ради 

факультету. 

 

Студентська рада 

факультету 

 

https://www.facebook.com/kafjournalist/?__tn__=kCH-R&eid=ARC9xhpcedYK7IHMjlsgrNuwaJSttXt-ev3t2Jb10oEsDCxqRj7jF3ZRm3nzX-KgTXOpVYdizoXsdlTx&hc_ref=ARRdcWR5PzLE5avBYgGXtR2SvNrsSziVLRE39Kb4EOrSifwMtfbyLddWezwye43oCjY&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARC5vuuEFN3od9k9_Tp-SO7rRHPPDst3uFEzhwGoip03EPAXTyQoothDiVQ63_cJEN9JYWPwBLa3iGXQ0y5Omb5KlRqhhCIV_J7gaII-QURwsnRpotgq6hx7OFaqN6EokmGw5jkbH4RR1dIqe7Xh_1KSScjNQ2CGsMvrLPQqchdq3QmvTpnQZIMxtbOXXlOaqR3JLqHvtiwzazUYrXFYTQUe4o55xqLwhWCvZItMZTTWMfQRju6IjlYiCsqnKKYMKOGRSLz5GS7sRXCt_c0mCNBEv_wm3W0AFPXoofzr8nRg7AczGHOq7eBZxR6UiUM1seCHaFS87L6kX6W3b-SE
https://padlet.com/lunyovat/z1s06ku9buwczq8a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 квітня 2020 року, вівторок 

Що? Де? Коли? Хто? 

XIІI Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів 

та магістрантів «Основні тенденції 

розвитку лінгвістики, 

літературознавства й соціальних 

комунікацій». 

10:00, Zoom 

Руслана Шрамко, 

заступник декана з 

наукової роботи 

Круглий стіл «Основні екологічні 

проблеми людства в англомовному 

дискурсі». 

10:00, Zoom 

Вікторія Кравченко, 

доцент кафедри 

англійської та німецької 

філології 

Онлайн-семінар «Інформаційні 

технології та сучасні методики  

викладання іноземних мов» за 

участі студентів факультету 

філології та журналістики 

ПНПУ імені В. Г. Короленка та 

Університету м. Лунд (Швеція), 

Університету Центральної Каталонії 

(м. Барселона, Іспанія). 

13:10-14:30, 

Zoom 

Марина Зуєнко, доцент 

кафедри англійської та 

німецької філології 

Презентація літературних читань 

онлайн "Поезія доби модернізму". 

Сайт 

факультету 

Ольга Ніколенко, 

професор кафедри 

світової літератури 

Презентація індивідуального 

проєкту «Українські перехрестя 

зарубіжних письменників 

Сайт 

факультету 

Наталія Тарасова, доцент 

кафедри світової 

літератури 



(Р. М. Рільке і Україна)» студентки 

групи Ін(а/с)-46 Оксани Деречі. 

Відкрите заняття з дисципліни 

«Практикум з перекладу» за участі 

студентів першого курсу та учнів 

10 класів Полтавської школи № 19 

та Полтавської гімназії № 33. 

 

Євгенія Вєнєвцева, 

старший викладач 

кафедри англійської та 

німецької філології, 

Ірина Медведська, доцент 

кафедри англійської та 

німецької філології 

#fitnessday: флешмоб у соціальній 

мережі «Інстаграм» на сторінці 

студентської ради факультету. 

 
Студентська рада 

факультету 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 квітня 2020 року, середа 

Що? Де? Коли? Хто? 

   

В
ід

к
р

и
т

и
й

 о
н

л
а

й
н

-м
а

р
а

ф
о

н
 

«
Е

к
сп

р
е

ск
у

р
с 

м
и

ст
е

ц
ь

к
и

х
 і

д
е

й
 Х

Х
–Х

Х
І 

ст
.»

 

1900 – 1933: Цикл Апокаліпсису.  

«Тунель» Бернгарда 

Келлермана. 

9:00, Zoom, 

ідентифікатор: 

764 2109 2207, 

пароль: 0tU1c6 

Богдан Стороха, доцент 

кафедри романо-

германської філології 

1933 – 1967: Перебудова світу. 

«Гуманісти» Ернста Яндля. 

10:00, Zoom, 

ідентифікатор:  

725 5141 7618, 

пароль: 9qesVn 

1968 – 2001: Велика ілюзія. 

«Білі раджі» Габріель Віткоп. 

11:00, Zoom, 

ідентифікатор: 

719 1677 1166, 

пароль: 6FjNJ3 

2002 – 2020: Повернення до 

джерел Апокаліпсису. 

«Зникнення Йозефа Менгеле» 

Олівьє Геза. 

12:00, Zoom, 

ідентифікатор: 

766 2370 5004, 

пароль: 4pf3CZ 

«Гендерно-чутлива журналістика: 

майстер-клас для студенток та 

студентів» від Громадського радіо  

Лекторки: Тетяна Трощинська, 

головна редакторка, ведуча, Лариса 

Денисенко, ведуча, адвокатка. 

13:00, Zoom 

Світлана Семенко, 

професор кафедри 

журналістики 

Презентація циклу відеолекцій 

«Аркада літературних епох». 

Сайт 

факультету 

Ольга Орлова, доцент 

кафедри світової 



літератури, 

Олексій Орлов, асистент 

кафедри світової 

літератури 

«Покоління Ф»: відеоконцерт 

студентів факультету. 

 Студентська рада 

факультету 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 квітня 2020 року, четвер 

Що? Де? Коли? Хто? 

Навчально-виховний захід для 

студентів І–ІІІ курсів "English 

Cinematography". 

11:40, Zoom 

Євгенія Вєнєвцева, старший 

викладач кафедри 

англійської та німецької 

філології, 

Ірина Медведська, доцент 

кафедри англійської та 

німецької філології 

«Хотіла б я тебе, мов плющ, 

обняти…»: перформанс за творами 

Лесі Українки (до ювілею мисткині). 

11:40 

Ганна Радько, доцент 

кафедри української 

літератури 

Круглий стіл «Студентське життя 

тепер» зі студентами, магістрантами 

та викладачами ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, Університету 

Центральної Каталонії (Іспанія), 

Університету м. Лунд (Швеція), 

Астонського університету (Велика 

Британія). 

13:00, Zoom 

Марина Зуєнко, доцент 

кафедри англійської та 

німецької філології 

«Зірковий шлях»: особливості 

роботи світського хронікера. 

Онлайн-зустріч із журналісткою 

каналу «Україна» Вікторією 

Курочкою. 

13:00, Zoom 
Сергій Шебеліст, доцент 

кафедри журналістики 

Онлайн-конференція "Сучасний 

урок зарубіжної літератури: 

компетентнісний підхід" (відділ 

гуманітарних дисциплін ПОІППО 

 

Ольга Ніколенко, професор 

кафедри світової 

літератури 



імені М.В. Остроградського, кафедра 

світової літератури ПНПУ 

імені В. Г. Короленка). 

#luckyday: флешмоб у соціальній 

мережі «Інстаграм» на сторінці 

студентської ради факультету. 

 
Студентська рада 

факультету 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 квітня 2020 року, п’ятниця 

Що? Де? Коли? Хто? 

Перші щорічні наукові літературно-

краєзнавчі читання кафедри 

української літератури. 
У рамках читань відбудеться презентація 

науково-бібліографічного покажчика до 

130-річчя від дня народження Миколи Зерова, 

підготовленого спільно старшим викладачем 

кафедри української літератури Г. М. Білик 

(науковий консультант, співупорядник, 

автор передмови) і співробітниками відділу 

краєзнавства Полтавської обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

імені І. П. Котляревського. 

10:00 – 12:00 

Галина Білик, старший 

викладач кафедри 

української літератури 

Підбиття підсумків конкурсу творів 

зі стилістичним завданням на тему 

«Карантин – не вирок!». 

11:00, Zoom 
Світлана Галаур, доцент 

кафедри української мови 

Іспит TKT CLIL як засіб підвищення 

кваліфікації. 
11:40, Zoom 

Михайло Рахно, доцент 

кафедри англійської та 

німецької філології 

Продовження роботи круглого 

столу "Студентське життя тепер" зі 

студентами університетів-партнерів 

проєкту Erasmus+ КА2 (Heidelberg 

University, Germany).  

11:30, онлайн-

платформа 

Heidelberg 

University 

Марина Зуєнко, доцент 

кафедри англійської та 

німецької філології 

V Міжнародний дистанційний 

науково-практичний семінар 

“Гуманітарні науки: cучасна наукова 

парадигма”. 

12:30, Zoom 

Марина Зуєнко, Вікторія 

Кравченко, доценти 

кафедри англійської та 

німецької філології 



Онлайн-привітання факультету від 

студентського англомовного театру 

Fortune "We are with our Faculty". 

Сайт 

факультету 

Вікторія Кравченко, доцент 

кафедри англійської та 

німецької філології 

Дистанційний День відкритих 

дверей на факультеті філології та 

журналістики. 

14:00, Zoom 

Оксана Кирильчук, декан 

факультету,  

Людмила Дейна, 

заступник декана з 

виховної роботи, 

студентська рада 

#Я♥ФФЖ: презентація тематичного 

відео від студентів факультету. 

 Студентська рада 

факультету 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи в рамках Тижня факультету 

Що? Де? Коли? Хто? 

ХІ Регіональний конкурс творчих 

учнівських робіт «Допис у газету». 

лютий-

червень 
Кафедра журналістики 

Творчий проєкт “My Favourite 

English Children’s Book” до 

Міжнародного дня дитячої книги. 

2 квітня, 

платформа 

Padlet 

Тетяна Луньова, доцент 

кафедри англійської та 

німецької філології 

Медіаосвітні вебінари для 

вихованців гуртків «Основи 

журналістики» Кобеляцького 

районного будинку дитячої та 

юнацької творчості імені Миколи 

Касьяна та «Юний журналіст» 

Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської 

молоді. 

2–3 квітня 
Сергій Шебеліст, доцент 

кафедри журналістики 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Співвідношення 

семантики і структури в системі 

мовних одиниць». 

8–10 квітня Кафедра української мови 

Дистанційний всеукраїнський 

науково-методичний семінар для 

вчителів зарубіжної літератури 

«Сучасні технології викладання 

зарубіжної літератури в умовах 

дистанційного навчання». 

13 квітня 
Кафедра світової 

літератури 

https://padlet.com/lunyovat/dnx8i3i9gjcp


Профорієнтаційні зустрічі зі 

школярами Полтави. 
13, 14 квітня 

Оксана Кирильчук, декан 

факультету 

Читацький клуб «Книги для дітей: 

пригоди, дивосвіт чи мандрівки 

пам’яті». 

14 квітня 

Оксана Зелік, старший 

викладач кафедри 

журналістики 

Профорієнтаційна зустріч-діалог 

«Обери педагогічний!». 
14 квітня 

Кафедра загального і 

слов’янського 

мовознавства та іноземних 

мов 

Презентація відео про дистанційне 

навчання на факультеті (у 

соцмережах на сторінках 

студентської ради факультету). 

14 квітня 
Студентська рада 

факультету 

«КАБІNЕТ. Письменники на 

карантині»: 

онлайн-зустріч. 

15–17 квітня 

Марина Свалова, доцент 

кафедри журналістики, 

Центр культури та 

розвитку «Горизонт» 

Читацька конференція «Нобелівські 

лауреати у галузі літератури». 
15 квітня 

Тетяна Конєва, доцент 

кафедри світової 

літератури 

Презентація навчальних сайтів 

«Іноземна мова (англійська)». 
15 квітня 

Лариса Король, Лідія 

Черчата, доценти кафедри 

загального і слов’янського 

мовознавства та іноземних 

мов 

Шекспірівський фестиваль: стара 

традиція – новий формат (театр-

студія «Глобус»). 

16 квітня 

Наталія Тарасова, доцент 

кафедри світової 

літератури 

#ЗалишайсяВдома: презентація 

відеочеленджу студентів і 

викладачів у соцмережах на 

сторінках студентської ради 

факультету. 

17 квітня 
Студентська рада 

факультету 

Методичний майстер-клас для 

студентів третього курсу 

українського відділення: 

презентація авторської технології 

«Швидкісного читання» учительки 

української мови та літератури 

27 квітня 

Тетяна Ніколашина,  

Ірина Павлова, доценти 

кафедри української мови 



Гориславського НВК, методистки 

Піщанської ОТГ Кременчуцького 

району Марини Федоти.  

Продовження роботи круглого 

столу "Студентське життя тепер". 

Запрошені гості – студенти-

майбутні вчителі англійської мови з 

університету-партнера 

ПНПУ імені В. Г. Короленка 

(Центральний університет 

Каталонії м. Вік, м. Барселона, 

Іспанія). 

28 квітня, 

18:00, Zoom 

Марина Зуєнко, доцент 

кафедри англійської та 

німецької філології 

Презентація лінгвістичного 

анекдоту. 
кінець квітня 

Людмила Корнєва, доцент 

кафедри загального і 

слов’янського 

мовознавства та іноземних 

мов 

Проведення двох конкурсних етапів 

«Міс ФФЖ-2020». 

друга 

половина 

квітня 

Студентська рада 

факультету 

 


