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Звіт про виховну роботу 

факультету філології та журналістики 

за 2019 – 2020 н.р. 

 

Серпень 

27 серпня – премією Полтавської обласної ради імені Феодосія Рогового в 

номінації «Сучасна проза» відзначена доцент кафедри англійської та німецької 

філології ПНПУ імені В. Г. Короленка, член Національної спілки письменників 

України Тетяна Луньова за книгу есе «Те, що можна написати тільки 

аквареллю». 

31 серпня – участь в урочистій церемонії посвяти в першокурсники 

ПНПУ імені В. Г. Короленка. 

Вересень 

2 вересня – зустріч першокурсників із деканом, заступниками декана, 

працівниками деканату, студрадою, кураторами. 

2 вересня – екскурсія до Хрестовоздвиженського монастиря (викладачі 

кафедри журналістики та студенти груп Ж-21, Ж-31, Ж-51). 

4 вересня – участь у традиційній зустрічі ректора 

ПНПУ імені В. Г. Короленка Миколи Степаненка зі студентами перших курсів. 

6 вересня – участь студентського театру «Факультет – F» (керівник – 

канд. філологічних наук, доцент кафедри укр. літератури Ганна Радько) в 

обласних урочистостях з нагоди вручення обласної премії 

імені І. П. Котляревського у рік 250-річчя від дня народження письменника . 

10 вересня – зустріч із почесними гостями профільних інститутів 

Національної академії наук України та Національної спілки письменників 

України, які прибули на святкування 250-літнього ювілею зачинателя нової 

української літератури та нової української літературної мови, першого класика 

нового письменства Івана Петровича Котляревського. 

13 листопада – з нагоди 130 років від дня народження Остапа Вишні цієї 

знаменної дати в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені 
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І.П. Котляревського разом із Українським інститутом національної пам’яті був 

проведений літературно-мистецький вечір «Остап Вишня: відомий і невідомий 

(До 130-річчя від дня народження письменника)». У заході взяли участь 

студенти 2 і 3 курсів факультету філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. 

Короленка та доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури 

Світлана Ленська.  

14 вересня – участь у обласному фестивалі професій «Профіленд», 

організатором якого є Обласний молодіжний центр.  

14 – 19 жовтня – традиційний щорічний візит німецьких лекторів пані 

Сильвії та пана Бернда Велші, який відбувся в межах співробітництва Полтави 

та німецьких міст-партнерів. 

18 вересня – у рекреації четвертого поверху факультету філології та 

журналістики за ініціативи голови спортивного сектору Батог Євгенії та за 

участю студентської ради  й студактиву факультету відбувся флешмоб до Дня 

фізичної культури та спорту. 

23 вересня – участь в урочистостях з нагоди Дня міста. Долучення до 

встановлення нового рекорду – створення найдовшого в Україні вінка-оберега. 

Участь у традиційній ході «Полтава вишивана». 

24 вересня – відкриття молодіжного комунікаційного простору 

«Speak & Do» за підтримки Британської Ради (у рамках проєкту «Активні 

громадяни») та допомоги партнерів: сім’ї соціальних магазинів «Аврора», 

комунальної установи «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної 

ради та громадської організації «Територія ідей». 

25 вересня – конкурс-представлення першого курсу «Говорить і показує 

перший курс». 

Жовтень 

15 жовтня – оприлюднення результатів конкурсу есе на патріотичну 

тематику «Україна – це ми». 
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15 жовтня – зустріч із ветераном АТО, колишнім бійцем батальйону 

патрульної служби поліції спеціального призначення «Полтава», письменником 

Віталієм Запекою, презентація його книги «Цуцик». 

15 жовтня – на запрошення завідувача кафедри української мови доцента 

Ірини Павлової та доцента Тетяни Ніколашиної учитель української мови та 

літератури Кременчуцького ліцею № 6, заступник директора з навчально-

методичної роботи, випускниця ПНПУ імені В. Г. Короленка Ірина Каткова 

представила авторську методику «Евристичний метод вивчення орфографії» 

для студентів першого та третього курсів українського відділення. 

15–18 жовтня – у рамках започаткованої 2015 р. успішної міжнародної 

співпраці зустрічі із викладачем англійської мови містером Ентоні Робінсон із 

міста Йорк, Велика Британія. 

27 жовтня – спільне засідання викладачів кафедри журналістики та 

Полтавського й Харківського прес-клубів, у якому також взяли участь 

журналісти із 14 областей України. 

29 жовтня – започатковано новий проєкт – книжковий клуб, ініціаторами 

якого стали студенти й викладачі факультету. 

Жовтень 2019 р. – організовано перегляд фільму «Жінка в полоні» до 

Європейського Дня боротьби з торгівлею людьми (кафедра загального і 

слов’янського мовознавства та іноземних мов). 

Жовтень 2019 р. – організовано святкування Дня усіх святих у 

європейських традиціях, проведено командний розважально-культурний захід 

‘Happy Halloween’ (кафедра загального і слов’янського мовознавства та 

іноземних мов). 

Листопад 

6 листопада – мовно-літературний захід «Видно шляхи полтавськії і 

славну Полтаву…» до Дня української писемності та мови, з нагоди 250-річчя 

Івана Котляревського та 105-ліття Полтавського національного університету 

імені В. Г. Короленка (модератор – доцент кафедри української мови Тетяна 

Ніколашина). 
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8 листопада – студенти й викладачі долучилися до написання диктанту 

національної єдності, приуроченого до Дня української писемності та мови. 

11 листопада – відвідання виставки «Фактор свободи. Мазепинці. 

Петлюрівці. Бандерівці». 

12 листопада – зустріч старшокласників Наукового ліцею № 3  

Полтавської міської ради з автором підручників із зарубіжної літератури – 

доктором філологічних наук, професором, завідувачем кафедри світової 

літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. 

Короленка Ольгою Ніколенко. 

13 листопада – участь у традиційному щорічному обласному 

молодіжному проєкті «Наша єдина студентська родина», приуроченому до 

міжнародного Дня студента. 

13 листопада – ІV Щорічний конкурс авторської англомовної пісні для 

учнівської молоді міста. 

14 листопада – у читальному залі бібліотеки ПНПУ імені В. Г. Короленка 

з нагоди 105-річчя університету відбулася урочиста академія і пошанування 

пам’яті доктора філологічних наук, професора Інституту мовознавства імені О. 

О. Потебні, лауреата академічної премії імені Івана Франка, відомого в Україні 

і далеко за її межами мовознавця Михайла Андрійовича Жовтобрюха (1905–

1995). 

16 листопада – День відкритих дверей в університеті та на факультеті. 

19 листопада – у рамках співпраці між Науковим ліцеєм № 3 Полтавської 

міської ради і Полтавським національним педагогічним університетом 

імені В. Г. Короленка та з нагоди Наукового тижня, що проводиться в ліцеї, 

учні відвідали науковий та культурно-мистецький заходи, підготовлені 

викладачами кафедри англійської та німецької філології. 

19 листопада – викладачі кафедри англійської та німецької філології і 

студенти факультету філології та журналістики зустрічали учнівську молодь і 

вчителів Полтави та пана Норберта Мюллера, волонтера з Німеччини, у великій 
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актовій залі ПНПУ імені В. Г. Короленка в межах реалізації англомовного 

мистецького проєкту «GoGlobal». 

20 листопада – на факультеті відбувся одноденний тренінг на тему 

«Гендерночутлива журналістика в Україні». Цей проєкт реалізується за 

підтримки Інституту розвитку регіональної преси, кампанії проти сексизму 

«Повага», Національного демократичного інституту міжнародних відносин і 

Посольства Великої Британії в Україні. 

20 листопада – участь у концертній програмі з нагоди Дня студента. 

25 листопада – презентація ретро-роману про Полтаву «Еліксир 

багряного кольору» Олекси Доніча (кафедра журналістики). 

26 листопада – у рамках святкування 105-річчя від заснування закладу 

відбулося урочисте відкриття Короленківського центру країнознавства. 

26 листопада – зустріч із Олександрою Сиротенко − волонтеркою, 

піарницею, членкинею Асоціації випускників університету (кафедра 

журналістики). 

Листопад 2019 р. – доц. Король Л. Л., доц. Черчата Л. М. провели конкурс 

знавців тематичної лексики серед першокурсників ‘Dictionary Student’. 

Грудень 

3 грудня – на факультеті філології та журналістики ПНПУ імені В.Г. 

Короленка відбулася літературна зустріч доцента кафедри англійської та 

німецької філології і члена Національної спілки письменників України Тетяни 

Луньової зі студентами-першокурсниками. 

4 грудня – урочисте відкриття новорічної ялинки на факультеті. 

4 грудня 2019 р. Відвідування показу фільму «Bellingcat: Правда в світі 

постправди» у межах Міжнародного фестивалю документального кіно про 

права людини «Docudays UA» (кафедра журналістики). 

6 грудня – доцентка кафедри англійської та німецької філології 

факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. Г. Короленка Тетяна 

Луньова отримала Щорічну міську премію імені Миколи Ярошенка в номінації 

«Наукові праці та дослідження в галузі мистецтва». 
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9 грудня – участь в урочистостях з нагоди 105-ліття 

ПНПУ імені В. Г. Короленка. 

11–16 грудня – студентський театр «Глобус» (художній керівник – доцент 

кафедри світової літератури Наталія Тарасова) організував і провів у 

Полтавському літературно-меморіальному музеї В. Г. Короленка святкову 

благодійну програму для учнів початкових і молодших класів комунального 

закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю» I-III 

ступенів, Полтавської спеціалізованої мистецької школи-інтернату I-III 

ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» імені Софії 

Русової. 

17 грудня – у Короленківському центрі країнознавства ПНПУ 

імені В. Г. Короленка зібралися студенти факультету філології та журналістики 

й учні Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради. Студенти підготували 

для школярів новорічну виставу «Назустріч Святому Миколаю». 

18 грудня – участь у святковому заході для дітей працівників ПНПУ 

імені В. Г. Короленка у Полтавському художньому музеї (Галереї мистецтв) 

імені Миколи Ярошенка. 

28 грудня – Урочиста академія з нагоди випуску магістрів факультету 

філології та журналістики. 

Грудень 2019 р. – у Мінську (Республіка Білорусь) відбулися урочистості 

з нагоди 25-ліття від дня створення Республіканського центру національних 

культур. Під час урочистостей Гліба Кудряшова, доцента кафедри 

журналістики, за значний особистий внесок у розвиток українсько-білоруських 

культурних зв`язків було відзначено почесною грамотою Міністерства 

культури Республіки Білорусь – однією з найвищих відомчих нагород у галузі 

культури Білорусі. 

Грудень 2019 р. – доц. Король Л. Л., доц. Черчата Л. М., 

викл. Халявка Л. В. провели традиційний конкурс англомовної листівки 

‘Christmas Story’. 
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Січень 

3 січня – участь у презентації видання «Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка у світлинах: до 105-річчя від 

дня заснування» (укладач – Олександр Лахно, редактори – Микола Степаненко 

і Сергій Шевчук), що відбулася в бібліотеці імені М. А. Жовтобрюха. 

20 січня – ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка професор Микола 

Степаненко та завідувач кафедри української літератури Віра Мелешко взяли 

участь у презентації книги «“До Вас я маю особливу симпатію…” : Листи 

Григорія Костюка до Олекси Ізарського. 1955–1995 / Упорядкування, 

підготовка текстів до друку, примітки, алфавітні покажчики імен і географічних 

назв О. П. Ротача. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 292 c.» 

21 січня в опорному закладі «Тарандинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Лубенського району відбувся обласний круглий стіл «Сучасні підходи до 

вивчення творчості Василя Симоненка в закладах освіти», до 85-річчя від дня 

народження поета. У засіданні взяла участь канд. філологічн. наук, завідувач 

кафедри української літератури Віра Мелешко. 

24 січня –  у великій залі Полтавського краєзнавчого музею 

імені В. Кричевського відбувся культурний захід з відзначення пам’яті 

видатного Українця, полтавця, письменника, краєзнавця, публіциста Петра 

Петровича Ротача, якому в цей день було б 95 ювілейних років. Участь у ньому 

взяла й виступила неодноразовий організатор творчих вечорів Петра Петровича 

Ротача та вечорів пам’яті Петра й Алли Ротачів канд. філолог. наук, доцент 

кафедри української літератури Ганна Радько. 

30 січня – викладачі кафедри української літератури взяли участь у 

презентації календаря «Українські жінки ХХ століття», що відбулася в 

Полтавській бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара у день народження 

Героїні календаря, нашої Великої землячки, дисидентки Оксани Мешко. 
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Лютий 

6 лютого – відвідання презентації монографії доктора географічних наук 

професора Сергія Шевчука «Професор географії Кость Дубняк», що відбулася в 

читальній залі бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха.  

14 лютого – викладачі кафедри журналістики підбили підсумки вже 

другого Конкурсу соціальної реклами, що покликана популяризувати читання 

серед молоді. До участі приймали проєкти у форматі плакату, буктрейлера, 

коміксу й відеоролика від учнів та студентів навчальних закладів різних типів. 

21 лютого – декан факультету філології та журналістики ПНПУ імені В. 

Г. Короленка Оксана Кирильчук та заступник декана з виховної роботи 

Людмила Дейна на запрошення Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського взяли участь у 

Фестивалі етнічних та національних мов і культур. Захід відбувся з нагоди 

відзначення Міжнародного дня рідної мови на базі Петракіївсього навчально-

виховного комплексу Хорольського району за участі учителів-словесників і 

письменників Полтавської області. 

20 лютого – участь у конкурсі патріотичної пісні «З любов’ю до тебе, моя 

Батьківщино!». Захід проводиться щороку. Цього разу його присвятили 

вшануванню подвигу учасників Революції Гідності та увічненню пам’яті Героїв 

Небесної Сотні. 

22 лютого – у ПНПУ імені В. Г. Короленка відбулася зустріч зі 

спортсменкою, майстром спорту з тенісу, рекордсменкою Національної книги 

рекордів України Тетяною Воротіліною. Захід під назвою «Як зробити 

неможливе? Усе, що ви хотіли знати про мотивацію, але соромилися запитати» 

приурочили до четвертої річниці створення Running Club Poltava. 

22-23 лютого – доцент Віра Мелешко працювала в «Ерудиті» з учнями 8-

х та 9-их класів Полтавської області. Вони – учасники та майбутні учасники 

шкільних, районних й обласних олімпіад з української мови та літератури. 

Цього разу Віра Анатоліївна також узяла участь у літературно-мистецькому 

дійстві «Зореспів літературної Полтавщини». Головними в ньому були поетки 
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Вікторія Сопільняк та Ірина (Хміль) Чорна, представниці письменства 

Кременчуцького району. 

24 лютого – у Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка відбулася зустріч з представницею Консультативного 

центру мережі EducationUSA Американських Рад у Києві Неллі Петлик. 

25 лютого – факультет філології та журналістики безпосередньо 

долучився до всеукраїнської річної акції з ушанування незабутньої Лесі 

Українки. У день 149-річчя письменниці кафедра української літератури 

розпочала передювілейні врочистості у виші, організувавши і провівши 

тематичний захід «Світло незгасної зорі». Дійство об`єднало досвідчених 

науковців та студентську молодь 1, 3-4 курсів глибоким лесезнавчим інтересом, 

залюбленістю в тексти поетки, непроминальною цінністю її духовних заповітів. 

Гостем літературного заходу став краєзнавець, письменник, журналіст, 

громадський діяч, лауреат премії Полтавської обласної ради імені Петра Ротача 

(2019) Г. В. Титаренко. 

27 лютого – студенти 4 курсу факультету філології та журналістики 

ПНПУ імені В. Г. Короленка та завідувач кафедри журналістики Світлана 

Семенко стали учасниками регіональної дискусії з питань свободи слова, що 

відбувалася у Полтаві. Захід пройшов за участі Сергія Томіленка, голови 

Національної спілки журналістів України, Валерія Іванова, президента Академії 

української преси, Володимира Олійника, координатора проєкту в Україні та 

Білорусі Фонду Фрідріха Науманна за Свободу, медійників Полтави. 

27 лютого – відвідування ґендерної медіа-кав’ярні «Що таке ґендер? 

Написання ґендерночутливих текстів: mission possible» (кафедра журналістики). 

28 лютого – на засіданні вченої ради факультету філології та 

журналістики відбувся правовий консалтинг «Антикорупційне законодавство 

та відповідальність за його порушення», проведений провідним 

юрисконсультом університету Тамарою Жалій. 

28 лютого – декан факультету філології та журналістики Оксана 

Борисівна Кирильчук та заступник декана Ірина Миколаївна Тимінська 
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зустрілися з учнями старших класів Полтавської гімназії №32, аби 

поінформувати їх про широкий спектр спеціальностей, доступний до обрання 

на факультеті, а також щоб розповісти про переваги та перспективи навчання 

на факультеті філології та журналістики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

29 лютого – День відкритих дверей в університеті та на факультеті. 

Лютий 2020 р. – організовано зустріч студентів 4–5 курсів зі 

спеціалістами Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Полтавській області (кафедра загального і слов’янського 

мовознавства та іноземних мов). 

Березень 

3 березня – у рамках Тижня факультету філології та журналістики та з 

нагоди Міжнародного жіночого дня в ГО «Нова Полтава» доцент кафедри 

української мови Світлана Галаур провела інтерактивну лекцію «Жінка в 

українській мові: приниження чи ідеалізація?». 

3 березня – студенти факультету філології та журналістики разом із 

доцентом кафедри світової літератури О. В. Орловою завітали до Полтавського 

літературно-меморіального музею В. Г. Короленка. Короленківці були 

запрошені на зустріч із минулим і сучасним полтавського письменства. 

4 березня – участь в урочистому дійстві з нагоди Міжнародного жіночого 

дня. 

4 березня – зустріч із письменницею, лауреаткою премій імені Леоніда 

Бразова, Володимира Малика, Івана Котляревського, Панаса Мирного й Івана 

Кошелівця та «Коронації слова» Раїсою Плотниковою. Вона є авторкою понад 

десяти книжок віршів і прози. Окремі твори письменниці публікувалися у 

журналах «Дніпро», «Вітчизна», «Криниця», «Рідний край», «Єгупець». 

5 березня – юні актори театру-студії «Глобус» (художній керівник – 

доцент кафедри світової літератури Наталія Тарасова) підготували весняний 

концерт, лейтмотивом якого стали весна, ніжність і кохання. 
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10 березня – у холі 4 поверху нового корпусу в Молодіжному 

комунікаційному просторі «Speak & Do» відкриття флешмобу творів Тараса 

Шевченка. Друга частина флешмобу – читання творів Тараса Шевченка (ідея – 

доцент Віра Мелешко, підготовка студентів першого курсу до декламації – 

доцент Наталія Зінченко) проходила вже біля пам’ятника Тарасові Шевченку 

авторства Івана Кавалерідзе. 

10 березня – доцент кафедри англійської та німецької філології 

факультету філології та журналістики Тетяна Луньова провела для учнів 5-С 

класу Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради інтерактивну лекцію на 

тему «Основи етимології англійської мови». 

20 лютого – 25 березня – на базі Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя проводився Всеукраїнський конкурс творчих робіт 

учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя. На кафедрі світової 

літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка під керівництвом кандидата 

філологічних наук, доцента Тетяни Конєвої було представлено дві роботи на 

Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та студентської молоді імені 

Миколи Гоголя 2020 року. Диплом І ступеня в номінації «Літературознавство» 

здобула Тетяна Кочура, студентка ІІ курсу факультету філології та 

журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. 

Г. Короленка. Тема роботи: «Особливості поетичної гоголіани. Українсько-

шведські літературні зв’язки (Тарас Шевченко «Гоголю» і Тумас Транстремер 

«Гоголь»). Диплом І ступеня в номінації «Перекладознавство» здобула Юлія 

Перцева,студентка ІV курсу факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Тема роботи: «Народні традиції та звичаї в повісті “Ніч перед Різдвом” М.В. 

Гоголя: перекладацький аспект». 

Березень 2020 р. – 22 викладачі факультету філології та журналістики 

пройшли відбір і стали учасниками проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність», який виконується IREX у партнерств із Академією Української 
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преси, Міністерством освіти і науки України та за підтримки посольств Великої 

Британії та США. 

Квітень 

2–3 квітня – 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 квітня – студенти факультету філології та журналістики разом із 

доцентом кафедри англійської та німецької філології відзначили Міжнародний 

день дитячої книги творчим проєктом “My Favourite English Children’s Book”, 

розмістивши яскраві й змістовні пости про свої улюблені дитячі книги 

англійською мовою на ресурсі padlet. 

13, 14 квітня – декан факультету філології та журналістики Оксана 

Кирильчук провела профорієнтаційні зустрічі зі школярами Полтави (9-К клас 

Наукового ліцею №3 (учитель німецької мови – Катерина Ніколенко), 11 клас 

Полтавської гімназії № 13 (учитель німецької мови – Оксана Ляшенко). 

14 квітня – кафедра загального і слов’янського мовознавства та іноземних 

мов ПНПУ імені В. Г. Короленка (завідувачка кафедри Лариса Король та 

доцентка Лідія Черчата) провела профорієнтаційну зустріч-бесіду з учнями 11 

класу Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради Полтавського 

району Полтавської області. 

14 квітня – у рамках проведення Тижня факультету засідання читацького 

клубу «Книги для дітей: пригоди, дивосвіт чи мандрівки пам’яті». 

14 квітня – презентація відео про дистанційне навчання на факультеті (у 

соцмережах на сторінках студентської ради факультету). 

15 квітня – читацька конференція «Нобелівська премія в галузі 

літератури», що традиційно проводиться з 1998 року. Організатор конференції 

– кафедра світової літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка. Науковий керівник 

заходу – кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Конєва. Гасло заходу: 

«Творець книги – автор, творець її долі – суспільство» (Віктор Гюго). 
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15–17 квітня – «КАБІNЕТ. Письменники на карантині». Участь у 

зустрічах із письменниками й письменницями Ганною Кревською, Мариною 

Боровською, Світланою Оленець, Оленою Задорожною, архієпископом 

Афанасієм (в миру письменником Володимиром Шкурупієм) (кафедра 

журналістики). 

16 квітня – «Шекспірівський фестиваль: стара традиція – новий формат», 

зорганізований театром-студією «Глобус» (керівник – доцент кафедри світової 

літератури-Тарасова Наталія Іванівна, режисер-постановник – Панченко Дар’я). 

17 квітня – #ЗалишайсяВдома: презентація відеочеленджу студентів і 

викладачів у соцмережах на сторінках студентської ради факультету. 

19–23 квітня – конкурс великодньої листівки, зорганізований кафедрою 

загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов. 

20–24 квітня – Тиждень факультету філології та журналістики. 

20 квітня – День спогадів: флешмоб у соціальній мережі «Інстаграм» на 

сторінці студентської ради факультету. 

21-24 квітня 2020 року у рамках Тижня факультету філології та 

журналістики-2020 відбувся фестиваль хайку «Що я побачив цієї весни» 

(модератор – доцент кафедри англійської та німецької філології Тетяна 

Луньова). 

21 квітня – круглий стіл «Основні екологічні проблеми людства в 

англомовному дискурсі» (кафедра англійської та німецької філології). 

21 квітня – презентація літературних читань онлайн "Поезія доби 

модернізму" (модератор – Ольга Ніколенко, завідувач кафедри світової 

літератури). 

21 квітня – презентація індивідуального проєкту «Українські перехрестя 

зарубіжних письменників (Р. М. Рільке і Україна)» студентки групи Ін(а/с)-46 

Оксани Деречі (керівник – доцент кафедри світової літератури Наталія 

Тарасова). 

21 квітня – #fitnessday: флешмоб у соціальній мережі «Інстаграм» на 

сторінці студентської ради факультету. 
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21 квітня – 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). 

22 квітня – відкритий Zoom-марафон  із чотирьох сесій під загальною 

назвою «Експрес-курс мистецьких ідей ХХ – ХХІ століть» провів викладач 

кафедри романо-германської філології Богдан Стороха. 

22 квітня – «Покоління Ф»: відеоконцерт студентів факультету. 

22 квітня – онлайн-зустріч із головною редакторкою Громадського радіо 

Тетяною Трощинською на тему ґендерно чутливої журналістики. Семінар 

пройшов у межах проєкту «#ЯЗахищаюЇї» за підтримки програми MATRA 

Посольства Королівства Нідерланди. У заході взяли участь студенти й 

викладачі факультету філології та журналістики, вихованці й керівники гуртків 

«Основи журналістики» Кобеляцького районного будинку дитячої та юнацької 

творчості імені Миколи Касьяна та «Юний журналіст» Полтавського обласного 

центру естетичного виховання учнівської молоді. 

23 квітня – кафедра української літератури запросила студентів і 

викладачів факультету філології та журналістики на перформанс за творами 

Лесі Українки (організатор – доцент Ганна Радько). Учасники-виконавці 

використали мистецтво художнього читання (Олександр Геращенко, гр. УФ(р)-

31; Карина Озерна, гр. УФ(лт)-21); музичного (інструментально-вокального) 

мистецтва (Михайло Бабич, гр. ГФ-19) та ораторського мистецтва сценічної 

режисури (доцент Ганна Радько). 

23 квітня – онлайн-зустріч із журналісткою програми «Зірковий шлях» на 

телеканалі «Україна», нашою випускницею Вікторією Курочкою. У 

віртуальному заході взяли активну участь студенти й викладачі факультету, 

вихованці й керівники гуртків «Основи журналістики» Кобеляцького 

районного будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Касьяна та 
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«Юний журналіст» Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді. 

23 квітня – навчально-виховний захід для студентів І–ІІІ курсів "English 

Cinematography" (Євгенія Вєнєвцева, старший викладач кафедри англійської та 

німецької філології, Ірина Медведська, доцент кафедри англійської та німецької 

філології). 

23 квітня – #luckyday: флешмоб у соціальній мережі «Інстаграм» на 

сторінці студентської ради факультету. 

24 квітня – перші щорічні наукові літературно-краєзнавчі читання 

кафедри української літератури. У рамках читань відбулася 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. 

24 квітня – онлайн-привітання факультету від студентського 

англомовного театру Fortune «We are with our Faculty» (керівник – доцент 

кафедри англійської та німецької філології Вікторія Кравченко). 

24 квітня – на факультеті філології та журналістики в рамках проведення 

Тижня факультету відбулася чергова профорієнтаційна зустріч в онлайн-

режимі, на яку завітали учні та вчителі Диканської ЗОШ № 2, Полтавських 

ЗОШ № 5 та 13. 

24 квітня – підбиття підсумків конкурсу творів зі стилістичним завданням 

на тему «Карантин – не вирок!» (модератор – доцент кафедри української мови 

Світлана Галаур). 

24 квітня – #Я♥ФФЖ: презентація тематичного відео від студентів 

факультету. 

27 квітня – на запрошення завідувачки кафедри української мови доцента 

Ірини Павлової й доцента Тетяни Ніколашиної учителька української мови та 

літератури Гориславського навчально-виховного комплексу, методистка 



16 

Піщанської ОТГ Кременчуцького району Марина Федота представила 

авторську технологію «Швидкісного читання» для студентів третього курсу 

українського відділення факультету філології та журналістики. 

28 квітня – у межах Тижня факультету філології та журналістики 

відбулося спільне онлайн-заняття для студентів факультету філології та 

журналістики ПНПУ імені В.Г. Короленка і студентів іноземного відділення 

Університету Центральної Каталонії (м. Вік, Іспанія). Модераторами заходу 

стали Dr. Núria Medina Casanovas та завідувачка кафедри англійської та 

німецької філології доцент Марина Зуєнко. 

29 квітня – у рамках науково-методичного співробітництва проведено 

онлайн-бенефіс Героя України, народної артистки України, почесного 

професора Університету Раїси Кириченко та віртуальну екскурсію в Музеї 

співачки (кафедра журналістики). 

Квітень 2020 р. – проведення двох конкурсних етапів «Міс ФФЖ-2020». 

Квітень 2020 р. – доц. Петрушова Н. В. провела культурно-мистецький 

захід «Віртуальна екскурсія Полтавщиною» та щорічний Етнофест «Великодні 

традиції» та конкурс великодніх поробок. 

Травень 

7 травня – підготовлено та проведено онлайн культурно-мистецький захід 

“English Cinematography” для учнівської молоді (кафедра англійської та 

німецької філології). 

12 травня – у рамках роботи Студентського читацького клубу презентація 

тритомника творів білоруського письменника В. Бикова українською мовою 

(кафедра журналістики). 

16 травня – відзначення Дня Європи: студентський флешмоб на сторінці 

студентської ради в інстаграмі; тематичне відео «Europatag-2020» під 

модеруванням завідувача кафедри романо-германської філології Богдана 

Сторохи. 

21 травня – долучення до загальноуніверситетського флешмобу 

#ПНПУ_ОРНАМЕНТ_НАЦІЇ. 
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21 травня – Виставка українського рушника на факультеті філології та 

журналістики: спогад до Дня вишиванки. 

22 травня – доцентка кафедри пані Ганна Радько та студентки групи У-21 

(з додатковою спеціальністю літературна творчість) Дарія Панченко, Каріна 

Озерна, Анастасія Дмитренко, Вікторія Хоменко завітали до учнів 10-11 класів 

Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа № 23 І-ІІІ ступенів 

Полтавської міської ради Полтавської області» (звичайно ж дистанційно, через 

інтернет-платформу Zoom) з дозволу директорки школи пані Валентини 

Іванченко. 

22 травня – поетичне свято «Поетичний Instagram» на завершення 

вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» (модератор – асистент кафедри 

світової літератури Олексій Орлов). 

24 травня – підбиття підсумків лінгвістичного квесту «Цінуймо слово 

написане» до Дня слов’янської писемності та мови (доцент кафедри загального 

і слов’янського мовознавства та іноземних мов Людмила Корнєва). 

26 травня – відбувся тренінг-вебінар «Журналістика без стереотипів. 

Особливості роботи з текстами та візуальними образами: ґендерно-чутливі 

аспекти» Ірини Виртосу – журналістки Центру прав людини Zmina, 

координаторки Академії з прав людини для викладачів і викладачок 

журналістів і журналісток, Катерини Бабкіної – української письменниці. 

27 травня – напередодні Міжнародного дня захисту дітей доцент кафедри 

англійської та німецької філології факультету філології та журналістики Тетяна 

Луньова долучилася до літературно-мистецького проєкту Полтавського 

художнього музею (Галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка «Казки в 

авторському виконанні». 

29 травня – робота Світлани Ленської, доцентки кафедри української 

літератури, у складі журі обласного літературного конкурсу «Відлуння 

заповітів земляків». 

Травень 2020 р. – участь у загальноуніверситетському флешмобі 

#ЧИТАЙ_І_НАДИХАЙ на вшанування творчості геніальної української 
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поетеси Ліни Костенко. І місце – Марина Тихоненко, студентка 3-го курсу. ІІІ 

місце – Дар’я Карауш, студентка 3-го курсу. 

Квітень-травень 2020 р. – флешмоб візуальних медіапроєктів 

«Інформаційна дезінфекція» (кафедра журналістики). 

Червень 

5 червня – профорієнтаційна зустріч в онлайн-режимі під гаслом 

«Філолог і журналіст — це престижно!». 

6 червня – підбиття підсумків Регіонального конкурсу творчих 

учнівських робіт «Допис у газету» (кафедра журналістики). 

11 червня – профорієнтаційна бесіда в онлайн-режимі під гаслом «Усе, 

що ви хотіли б знати про філологію та журналістику». 

 

 

 

Заступник декана з виховної роботи  

факультету філології та журналістики 

 

Л. ДЕЙНА 

 


