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Звіт про виховну роботу 

на факультеті філології та журналістики 

за 2020 – 2021 н.р. 

 

Серпень 

18 серпня – студентський театр «Глобус» під керівництвом Наталії 

Тарасової –лауреат Полтавської міської премії імені В. Г. Короленка. 

 

Вересень 

2 вересня – у номінації «Театральна діяльність» лауреаткою Премії 

Полтавської обласної ради імені І. П. Котляревського стала доцентка кафедри 

української літератури, керівниця, режисерка і сценаристка студентського 

театру «Факультет F» факультету філології та журналістики Ганна Радько – за 

популяризацію українського театрального мистецтва, посутній ужинок на ниві 

збереження української національної культури, вагомий внесок у відзначення 

250-ліття від дня народження І. П. Котляревського. 

3 вересня – участь у відкритті осередку соціальної солідарності 

«PRO100НЕБА» в Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка. 

15 вересня – зустріч першокурсників із деканом, заступниками декана, 

працівниками деканату, студрадою, кураторами. 

15 вересня – у Короленківському центрі країнознавства Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбулася 

навчальна екскурсія для першокурсників факультету філології та журналістики. 

16 вересня – участь студентів факультету в нагородженні «Міс та Містер 

ПНПУ–2020». 

16 вересня – магістрантка Катерина Ніколенко перемогла на 

міжнародному студентському конкурсі «Жива троянда» в номінації 

«Переклад». 

23 вересня – відбулося урочисте вручення щорічної Літературної премії 

імені Миколи Гоголя для учнівської та студентської молоді м. Полтави. 

Дипломом лауреата І ступеня нагороджена студентка групи Ін–39 факультету 

філології та журналістики Маргарита Кришталь, яка представила глибоке 

дослідження художнього образу церкви у творах Миколи Гоголя. Диплом 

лауреата ІІ ступеня здобув студент групи Ін–48 Герман Горяйнов. Він 

представив на конкурс творчу версію продовження незавершеної автором 

повісті «Іван Федорович Шпонька та його тітонька». 

23 вересня – доценту кафедри світової літератури Наталії Тарасовій 

вручили Премію імені В. Г. Короленка. 
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25 вересня – участь в обласному фестивалі сучасних театрів у Гадячі-

Полтаві студентського театру «Факультет-F» (учасниці – Лілія Солодка та 

Дарія Панченко, автор програми, режисер – доц. Радько Г. І.). Представлено 

фрагмент вистави «Циганська муза» за однойменною поемою Ліни Костенко (з 

нагоди поважного ювілею мисткині) (25.09.2020). 

26 вересня – студенти й викладачі факультету філології та журналістики 

відзначили Європейський день мов у молодіжному осередку «Pro100 Неба». 

Вересень – співпраця кафедри української літератури з творчою молоддю 

факультету, університету, шкіл м. Полтави: надаються консультації й 

редакторська підтримка щодо літературно-художніх доробків 

студентів/школярів, зокрема ст. викл. Білик Г. М. підготувала публікацію 

творів-перекладів студента Ігоря Олюхи (УФ-11), поезії та прози Анни 

Іщейкіної (учениці 10 класу Комунального закладу «Полтавський міський 

багатопрофільний ліцей № 1 імені І. П. Котляревського Полтавської міської 

ради Полтавської області») в альманасі «Рідний край». 

Вересень – викладачі кафедри загального і слов’янського мовознавства та 

іноземних мов доц. Король Л. Л., доц. Черчата Л. М., викл. Халявка Л. В. 

провели щорічний конкурс знавців тематичної лексики серед першокурсників 

‘Dictionary Student’. 

 

Жовтень 

8 жовтня – вручення стипендій Союзу Українок Америки (СУА) 

студентам факультету філології та журналістики Андрію Бурмаці й Анастасії 

Мелешко. 

15 жовтня – до Дня захисника України кафедра журналістики традиційно 

провела конкурс есеїв на патріотичну тематику «Україна – це ми» серед 

студентської молоді. 

19 жовтня – студентці факультету Вікторії Альберт призначено 

академічну стипендію Президента України. 

27 жовтня – онлайн-презентація книги «Древо триєдине» хмельницького 

поета і прозаїка Миколи Мачківського. Учасники заходу – близько 50 осіб, з-

поміж яких – студенти 3 курсу українського відділення ФФЖ, студенти 2 курсу 

спеціальності початкова освіта ППФ; член Національної спілки письменників 

України, директор Хмельницького обласного літературного музею В. Горбатюк 

і його заступниця Л. Данилюк (ст. викл. Білик Г. М.). 

28 жовтня – відбулося відкриття нового сезону студентського кіноклубу 

#КіноСереда (кафедра журналістики). 

30 жовтня – викладач Колотай К. О. у рамках зорганізованого наукового 

гуртка знавців англійської мови «British Customs and Traditions» разом із 
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студентами групи ІА–13, факультету історії та географії, провела у платформі 

ZOOM вікторину щодо знання лексики на тему «Хелловін. Історія і традиції 

святкування». 

31 жовтня – онлайн-привітання факультету від студентського 

англомовного театру Fortune з нагоди веселого свята Хелловіну «Happy 

Halloween». 

Жовтень – доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства та 

іноземних мов Лутфуллін В. С. провів літературно-мистецький захід «Читаємо 

польську казку». 

Жовтень – викладачі кафедри загального і слов’янського мовознавства та 

іноземних мов доц. Король Л. Л., доц. Черчата Л. М., викл. Петрович О. С. 

провели профорієнтаційні зустрічі «Обери педагогічний!» із шкільною 

молоддю. 

 

Листопад 

9 листопада – студенти й викладачі факультету долучилися до написання 

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності з нагоди Дня української 

писемності та мови. 

17 листопада – студентський театр «Глобус» вітає факультет філології та 

журналістики з Днем студента 

25 листопада – студентці факультету Тихоненко Марині призначено 

стипендію імені Героя Небесної Сотні – Героя України Ігоря Сердюка. 

25 листопада – відбувся майстер-клас «Висвітлення ґендерно чутливих 

тем у регіональній журналістиці». Його провела журналістка інтернет-видання 

Kolo.news, авторка порталу «Повага», випускниця університету Наталія 

Сіробаб. Захід приурочили до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію 

насильства щодо жінок, який відзначають у світі з 1999 р. за рішенням 

Генеральної асамблеї ООН. 

 

Грудень 

5 грудня – у рамках роботи науково-методичного семінару для учнів-

учасників Малої академії наук була проведена зустріч із учнями 9-11 класів 

Полтавщини, у якій взяла участь доктор філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури Світлана Ленська. 

5 грудня – відбувся V Щорічний конкурс авторської англомовної пісні 

для учнівської молоді Полтавщини. 

12 грудня – День відкритих дверей в університеті. 
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17 грудня – на факультеті філології та журналістики відбулася чергова 

профорієнтаційна зустріч під традиційним гаслом «Філолог і журналіст — це 

престижно!». 

22 грудня – студентка факультету Діана Соша (група У(а)-21) стала 

призеркою обласного літературного конкурсу «Просто подвиг» (третє місце в 

номінації «Проза»). Він відбувався з ініціативи пресслужби Полтавського 

обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

(колишнього військового комісаріату). Захід приурочили до Дня Збройних сил 

України та Дня Сухопутних військ ЗСУ.  

24 грудня – наближення різдвяних та новорічних свят кафедра романо-

германської філології  відзначила Zoom-семінаром разом із постійним 

лектором, паном Норбертом Мюллером (Нойштадт, Німеччина), який протягом 

кількох років у форматі двотижневого перебування працює зі студентами 

факультету філології та журналістики над німецькою мовою. 

Грудень – кафедра загального і слов’янського мовознавства та іноземних 

мов узяла участь у благодійній акції Полтавської обласної організації 

Товариства Червоного Хреста України «Діти – дітям» 

 

Січень 

27 січня – викладач кафедри світової літератури Олексій Орлов узяв 

участь у поетичному марафоні на честь шотландського поета Роберта Бернса, 

що відбувся на базі Центру європейської інформації Полтавської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського. 

 

Лютий 

15 лютого – викладачі кафедри журналістики підбили підсумки 

ІІІ Конкурсу соціальної реклами, що покликана популяризувати читання серед 

молоді. 

22 лютого – на факультеті з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної 

мови з ініціативи декана Оксани Кирильчук 19 та 22 лютого викладачі 

зорганізували челендж «Рідна мова – шлях до успіху!» 

22 лютого – асистенка кафедри української мови Катерина Кібенко взяла 

участь у аудіопроєкті Полтавської обласної філармонії «Слухайте, будь ласка, 

вас зачарує казка» 

23 лютого – новий сезон #Студентського_читацького_клубу відкрився 

святково-тематичним засіданням «Леся Українка в сучасних інтерпретаціях: 

біографія&література». 
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23 лютого – завідувачка кафедри української літератури Віра Мелешко 

взяла участь в онлайн-зустрічі («круглий стіл») «Леся Українка єднає», 

організованій Українським інститутом національної пам’яті. 

25 лютого – доцентка кафедри української літератури Світлана Ленська 

взяла участь у вшануванні ювілею Лесі Українки в Полтавській обласній 

бібліотеці імені І. П. Котляревського. 

26 лютого – презентація книжки Наталії Дорогавцевої (Дорогавцева Н. 

…Чуєш?.. Полтава, 2021). З-поміж учасників – студенти ФФЖ групи У-51 

(заочна форма навчання) (організатор – відділ соціально-культурної діяльності 

Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. І. П. Котляревського, завідувачка кафедри української літератури ПНПУ 

імені В.Г. Короленка доц. Мелешко В. А.) 

 

Березень 

3 березня – кафедра української літератури та кафедра світової літератури 

відзначили Всесвітній день письменника. 

9 березня – Шевченківські дні: другокурсники факультету філології та 

журналістики під орудою доцента Віри Мелешко долучилися до Шевченкового 

«Кобзаря», обравши в ньому свою сторінку. 

10 березня – до 10-річчя кафедри журналістики гостьова лекція 

професорки кафедри соціальних комунікацій  Волинського національного 

університету імені Лесі Українки Світлани Кравченко «Україна у публіцистиці 

Юзефа Лободовського». 

18 березня – у межах Тижня природничого факультету відбулися 

традиційні змагання з волейболу, на яких перше місце посіла команда 

факультету філології та журналістики. 

18 березня – створено партитуру до поетичного циклу «Сім струн» Лесі 

Українки (доц. Радько Г. І. та учасник студентського театру, музикант Ігор 

Дорошенко). 

19 березня – до 10-річчя кафедри журналістики гостьова лекція доцента 

кафедри журналістики Запорізького національного університету Павла 

Мірошніченка «Особливості створення подкастів». 

23 березня – у рамках Тижня факультету філології та журналістики, 

присвяченого 150-річчю Лесі Українки, cтуденти I–IV курсів факультету 

філології та журналістики взяли участь у конкурсі постерів «Творчість Лесі 

Українки в сучасному житті», який організували викладачі кафедри англійської 

та німецької філології. 
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23 березня – презентація відео «Видатні постаті ПНПУ: академік І. А. 

Зязюн» (Наталія Тарасова, доцентка кафедри світової літератури, студентський 

театр «Глобус»). 

23 березня – у межах Тижня факультету відбулася відкрита лекція 

професорки Світлани Семенко на тему «Світоглядна публіцистика Лесі 

Українки: сучасне прочитання», приурочена до 150-річчя від дня народження 

видатної мисткині. 

24 березня – у рамках Тижня факультету філології та журналістики 

відбулася відкрита публічна  Zoom-лекція «Прекрасна епоха опери. Чи ні?» 

викладача кафедри романо-германської філології Богдана Сторохи, присвячена 

бароковій опері XVII – XVIII століть. 

24 березня – Тетяна Луньова ‒ доцентка кафедри англійської та німецької 

філології взяла участь у засіданні Клубу поціновувачів книжок та бібліотечних 

смаколиків Київської обласної бібліотеки для дітей, проведеного в рамках 

Всеукраїнського тижня дитячого читання ‒ 2021. 

24 березня – у межах Тижня факультету в онлайн-форматі кафедра 

журналістики провела фестиваль реклами.  

25 березня – у рамках Тижня факультету в онлайн-форматі відбувся 

майстер-клас «Робота з фактом, образом, деталлю», який провів відомий 

український письменник, випускник нашого закладу освіти Сергій Осока. 

25 березня – 150-річний ювілей Лесі Українки крізь призму бачення 

акторами студентського театру «Глобус». 

26 березня – «Театр для нас – це наче казка»: студентська студія «Глобус» 

факультету філології та журналістики вітає з Днем театру. 

 

Квітень 

5 квітня – кафедра романо-германської філології факультету філології та 

журналістики підбила підсумки конкурсу серед учнівської молоді „Blaue 

Gedichte― на найкращий переклад поетичного твору. 

8 квітня – на психолого-педагогічному факультеті й факультеті філології 

та журналістики відбулася онлайн-лекція головної спеціалістки відділу 

комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області 

майорки поліції Поліни Ларіної зі студентами. Захід присвятили профілактиці 

різних форм цькування, котрі мають місце в освітньому середовищі. 

15 квітня – студентки факультету Дарина Іванова та Вікторія Альберт 

отримали іменну стипендію Полтавської міської ради. 

21 квітня – онлайн-презентація видання «Микола Костянтинович Зеров 

(1890–1937): бібліографічний покажчик. До 130 річчя від дня народження» 

(уклад. М. А. Федорова, Г. А. Дідусенко, Г. М. Білик, О. М. Малиш; Полтава : 
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ТОВ «АСМІ», 2020). Учасники заходу (близько 70 осіб): студенти 1 і 2 курсів 

та магістратури українського відділення ФФЖ, студенти 1 курсу спеціальності 

початкова освіта ППФ; викладачі кафедри української літератури, 

співробітники наукової бібліотеки імені М. Жовтобрюха ПНПУ та Полтавської 

ОУНБ імені І. П. Котляревського; доктори філологічних наук, професори 

Олексій Вертій (Суми), Михайло Наєнко (Київ) (ст. викл. Білик Г. М.). 

23 квітня – в Міжнародний день англійської мови, кандидатка 

філологічних наук, доцентка кафедри англійської та німецької філології 

факультету філології та журналістики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка Тетяна Луньова в інтер’ю для 

телеканалу «ІРТ» розповіла про особливості статусу і функціонування 

англійської мови в сучасному світі. 

26 квітня – проведено публічну лекцію-захід «Чорнобиль в українській 

літературі» із залученням студентів 3 та 4 курсів, учителів й учнів 

Комишнянської ЗОШ та Воскобойницької ЗОШ Миргородсьського району 

(доц. Радько Г. І.) 

29 квітня – кафедра журналістики в онлайн-форматі провела 

профорієнтаційний захід «МедіаТерра». 

Березень-квітень –  участь у радіомарафоні, присвяченому Т. Шевченкові 

(м. Черкаси, доц. Мелешко В. А.). 

Квітень – доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства та 

іноземних мов Петрушова Н. В. провела щорічний Етнофест «Великодні 

традиції» та конкурс великодніх поробок. 

 

Травень 

7 травня – кафедра англійської та німецької філології спільно з кафедрою 

романо-германської філології ПНПУ імені В. Г. Короленка та й кафедрою 

іноземних мов Запорізького державного медичного університету. підбили 

підсумки конкурсу художніх перекладів. 

11 травня – викладачі кафедри англійської та німецької філології завітали 

до гімназії № 13, де провели цікавий тематичний квест «How well do you know 

the UK?» для учнів 8 класу (учитель – Тетяна Браташевська). 

11–12 травня – Грегорі Равер-Лампман, викладач англійської мови за 

програмою «Спеціаліст з викладання англійської мови, стипендіат програми 

Державного департаменту США (English Language Fellow Program)», який 

працює в Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В. Г. Короленка з листопада 2020 р., разом зі студентами іноземного відділення 

провів серію семінарів на тему «Навчання англомовному академічному 



8 

письму» для учнів 11 класів Наукового ліцею № 3 Полтавської міської ради. 13 

травня 2021 р. заплановано семінар для вчителів Полтави. 

14 травня – першокурсники психолого-педагогічного факультету (групи 

ПО–115, ПО(ен)–116, ПО(опр)–117) й факультету філології та журналістики 

(група УФ–11) Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка в онлайн-форматі поспілкувалися з відомою полтавською 

письменницею, членкинею Національної спілки письменників України, 

лінгвісткою, перекладачкою, педагогинею, лауреаткою низки престижних 

регіональних премій Тетяною Луньовою (Горицвіт). 

18 травня – викладачі кафедри української мови провели 

профорієнтаційну онлайн-зустріч з учнями 10–11 класів Калашниківського 

навчально-виховного комплексу, Карлівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів № 1, Комунального закладу «Полтавської загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради Полтавської області». У заході взяли 

участь понад 30 учасників. 

18 травня – відбулася профорієнтаційна онлайн-зустріч викладачів ПНПУ 

імені В. Г. Короленка з учнями 10 класів опорного закладу «Кобеляцький ліцей 

№ 1 Кобеляцької міської ради Полтавської області» (учитель – Наталія 

Шведай). 

20-21 травня – відбувся заключний етап V  Конкурсу знавців англійської 

мови та зарубіжної літератури для учнівської молоді, який започаткували й 

традиційно проводять кафедра англійської та німецької філології та кафедр 

світової літератури на базі Науково-методичного центру якості вивчення 

англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

21 травня – до Дня вишиванки та свята філологів доцент, завідувачка 

кафедри української мови Ірина Павлова, доцент кафедри української мови 

Тетяна Ніколашина, студенти факультету філології та журналістики 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

взяли участь в онлайн-зустрічі «Уміти бути українцями». 

27 травня – до ЗОШ № 29 м. Полтави завітали викладачки кафедри 

світової літератури Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка, авторки підручників із зарубіжної літератури  – докторка 

філологічних наук професорка Ольга Ніколенко і кандидатка філологічних наук 

доцентка Ольга Орлова. Вони зустрілися з учнями Нової української школи й 

познайомили їх із творчістю видатних письменників світу. 
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Червень 

3 червня – на факультеті пройшла церемонія посвяти першокурсників у 

журналісти. Захід приурочили до професійного свята Дня журналіста, який в 

Україні відзначають 6 червня. 

3 червня – Студентка факультету філології та журналістики Аліна  

Логвиновська (науковий керівник – доцент кафедри української мови Тетяна 

Ніколашина) посіла І місце в номінації «Твір» у І Міжнародному (VІІ 

Всеукраїнському, ХVІІ Всекримському) фестивалі-конкурсі учнівської та 

студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», 

присвячений Лесі Українці, який проводиться з ініціативи громадської 

організації «Культурно-просвітницьке Товариство «Джерело», Центру 

сучасного мистецтва «Steinbarg Gallery & Cafe», Міжнародного благодійного 

фонду «Здоров’я майбутнього» та родини Бурбак за сприяння й підтримки 

Федерації професійних спілок України, Профспілок працівників освіти і науки 

України, Полтавської торгово-промислової палати, Полтавської обласної 

державної адміністрації, Полтавської міської ради, Щербанівської об’єднаної 

територіальної громади, ПРАТ «Гравітон», Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича. 

3 червня – студенти й викладачі факультетів технологій та дизайну і 

філології та журналістики відвідали Полтавську обласну бібліотеку для 

юнацтва імені Олеся Гончара. Там відбулася зустріч із відомою українською 

журналісткою, воєнною кореспонденткою, лауреаткою Національної премії 

України імені Тараса Шевченка, кандидаткою наук із соціальних комунікацій, 

викладачкою Інституту журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка Євгенією Подобною.  

7 червня – викладачі кафедри журналістики визначили переможців XIІ 

Конкурсу «Допис у газету». 

11 червня – підбиття підсумків ІІІ Конкурсу знавців німецької мови та 

літератури серед учнівської молоді (кафедра романо-германської філології). 

14 червня – студентка факультету філології та журналістики Аліна  

Логвиновська (науковий керівник – доцент кафедри української мови Тетяна 

Ніколашина) посіла І місце в номінації «Публіцист року» у ІV Обласному 

літературно-публіцистичному конкурсі учнівської та студентської молоді імені 

Василя Стефаника, який проводився на базі ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» Центру досліджень 

«Покутська трійця». 

15 червня – участь студентів групи УФ-41 на чолі з доц. Мелешко В. А.) у 

врученні Премії Полтавської обласної ради імені Панаса Мирного (музей-

садиба Панаса Мирного). 
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17 червня – авторки підручників із зарубіжної літератури професорка 

Ольга Ніколенко і доцентка Ольга Орлова організували Літературний квест для 

учнів Наукового ліцею № 3 м. Полтави. 

25 червня – визначили переможців конкурсу соціальних постерів «Ні! 

дискримінації і насильству в українському суспільстві», який організувала 

кафедра журналістики Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка за підтримки Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

25 червня – доцентка кафедри англійської та німецької філології 

факультету філології та журналістики Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка Тетяна Луньова взяла участь у 

читацькому святі «Книжки і кактуси», організованому Полтавською обласною 

бібліотекою для юнацтва імені Олеся Гончара. 

 

 

Заступник декана з виховної роботи  

факультету філології та журналістики 

 

Л. ДЕЙНА 

 


