
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

План заходів по реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання на 2015-2016 н. р. 

 

 

№ 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні  

1. Посвята в першокурсники:  

«Твоя єдина філологічна родина» (101 гр.); 

«Ти і я – одна лінгвістична сім’я» (121гр.). 

вересень Кафедра 

української мови і 

літератури (доц. 

Романюк Л. М.); 

Кафедра філології 

(прикладна 

лінгвістика) 

(доц.Рускуліс Л.В. 

доц. Бабій Ю. Б.). 

2. Просвітницька лекція «Історія університету – моя 

історія» до 102-ї річниці від Дня народження  

університету. 

вересень Куратори 

академічних груп 

3. Конкурс творчих робіт до Дня міста «Славлю рідне 

місто Миколаїв» (101, 151 гр.). 

вересень Кафедра  

філологічної освіти 

(викл. Істоміна О. 

Л.). 

4. Бесіда «Розвиток мовної особистості учня у 

педагогічній системі В. О. Сухомлинського» (до 

річниці від Дня народження В. О. Сухомлинського)  

вересень Кафедра  

філологічної освіти 

(доц. Бородіна Н. 

С.) 

5. Бесіда «Діти повинні жити у світі краси» (до Дня 

народження В. О.Сухомлинського). 

вересень Кафедра філології 

(прикладна 

лінгвістика) (доц.  

Рускуліс Л. В., доц. 

Бабій Ю. Б.). 

6. Квіткова виставка «Хай квітне щаслива моя 

Україна» до 102-ї річниці від Дня народження  

університету. 

вересень Студентське 

самоврядування, 

доц. Романюк Л. М. 

7. Тематична бесіда «Що є добром у сучасному світі?» жовтень Кафедра  

філологічної освіти 

(викл. Гінкевич О. 

В.) 

8. Цикл тематичних уроків-зустрічей «Хоробрі серця 

поряд з нами» 

жовтень Кафедра філології 

(прикладна 

лінгвістика) (доц. 

Рускуліс Л. В., доц. 

Бабій Ю. Б.). 

9. «Сцена – мій кумир, театр – священний храм для 

мене…» - ювілейний вечір, присвячений 170-річчю 

від Дня народження корифея професійного театру 

І.Карпенка-Карого. 

жовтень Кафедра 

української мови і 

літератури (доц. 

Родіонова І. Г.). 

10. Відвідування ІХ фестивалю «Человек играющий» 

при Миколаївському художньому російському 

драматичному театрі (зі студ. 121, 151, 321 гр.) 

жовтень Кафедра філології 

(прикладна 

лінгвістика) (доц. 



Желязкова В. В., 

доц. Каленюк С. 

О.). 

11. Кураторські години: 

«Символ нації – національний прапор»; 

«Доброта і милосердя у твоєму житті»; 

«Навчання – потреба, обов’язок чи даремна трата   

часу?»; 

«Вибір майбутньої професії». 

Протягом 

року 

Куратори 

академічних груп 

12. Олімпіада з дисципліни «Українська мова за 

професійним спрямуванням» серед студентів 

негуманітарних спеціальностей 

листопад-

лютий 

Кафедра 

філологічної освіти 

(проф. Гладишев В. 

В., викл. Істоміна 

О. Л.). 

13. «Земне тяжіння можна побороти, Тяжіння серця – не 

дано збороть!» - літературна вітальня з нагоди 80-ї 

річниці від дня народження Б. Олійника (401, 441 

гр.). 

листопад Кафедра  

філологічної освіти 

(доц. Мхитарян О. 

Д.). 

14. Краєзнавча поїздка до природного заповідника 

Асканія-Нова зі студ. ІУ курсу 

листопад Кафедра  

філологічної освіти 

(доц. Мхитарян О. 

Д.) 

15. «Моя творчість» - літературна вітальня для 

студентів І-ІУ курсів. 

листопад Кафедра  

філологічної освіти 

(викл. Гінкевич О. 

В..) 

16. Конкурс на кращого знавця українського правопису 

до Дня української мови та писемності серед 

студентів І курсу 

листопад Кафедра  

філологічної освіти 

(викл. Істоміна О. 

Л.). 

17. Акція «Запали свічку!» в рамках відзначення Дня 

памяті жертв голодомору.  

листопад Куратори 

академічних груп 

18 Студентський КВЕСТ «Студент європейської 

країни» (до Дня студента) 

листопад Кафедра філології 

(прикладна 

лінгвістика) доц. 

Рускуліс Л. В., доц. 

Бабій Ю. Б. 

19.

. 

«Славімо мову!» - тематичний вечір до Дня 

української писемності. 

листопад Кафедра 

української мови і 

літератури (доц. 

Корнієнко І. А.) 

20. Круглий стіл «Український глотогенез: проблеми, 

перспективи» -  

листопад Кафедра 

української мови і 

літератури (доц. 

Зинякова А. А.). 

21. «Очі війни…Люди, зазирніть у них» - 

мультимедіапрезентація. 

листопад Кафедра 

української мови і 

літератури (доц. 

Баденкова В. В.). 

22. «Українська мова в колі слов’янських» - творчий 

путівник до Дня української писемності та культури. 

грудень Кафедра 

української мови і 

літератури (доц. 



Баденкова В. В., 

доц. Корнієнко А. 

А.)). 

23. Круглий стіл «Фахова підготовка вчителя-

словесника: традиційність чи модернізація?» 

грудень Кафедра 

філологічної освіти 

(проф.Гладишев В. 

В., доц. Мхитарян 

О. Д.) 

 

24. «Що є добром у сучасному світі?» - диспут зі студ. 

251 гр. 

грудень Кафедра філології 

(прикладна 

лінгвістика) доц 

Садова Г. Ю. 

25. Конкурс творчих робіт «Мова – код нації» (до Дня 

рідної мови)  для студентів негуманітарних 

спеціальностей 

лютий Кафедра 

філологічної освіти 

(проф. Гладишев В. 

В., викл. Ландер М. 

А..). 

26. Засідання дискусійного клубу «Фемінність і 

маскулінність: парадокси творчості» до 145-ї 

річниці від Дня народження поетеси Лесі Українки.  

лютий Кафедра 

української мови і 

літератури (доц. 

Родіонова І. Г.). 

27. «Трагедія під Бродами, яку потрібно пам’ятати» - 

година спілкування зі студ. 401, 441 гр. 

лютий Кафедра 

української мови і 

літератури (доц. 

Підопригора С. В.). 

28. З метою вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні 

та загиблих військовослужбовців:  

- провести в кожній академічній групі виховні 

години патріотичного спрямування; 

-  оформити фотовиставку «Пам'ять береже 

дорогі нам імена»;  

- покладання квітів до пам’ятника Небесної 

Сотні. 

лютий Куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

29. «Тиждень вишиванки» до Дня соборності України лютий Кафедра філології 

(прикладна 

лінгвістика) доц. 

Рускуліс Л. В., доц. 

Бабій Ю. Б. 

30. «Мово рідна, слово рідне» - конкурс творчих робіт 

до Дня рідної мови 

лютий Кафедра 

української мови і 

літератури  (доц. 

Зинякова А. А.). 

31. Диспут «Сучасний учитель-словесник – грані, 

компетентності» (зі студ. 301, 341 гр.). 

березень Кафедра 

філологічної освіти 

(доц. Мхитарян О. 

Д.) 

 

32. Засідання дискусійного клубу « Мовні проблеми і 

сучасна молодь» 

березень Кафедра 

української мови і 

літератури (доц. 

Корнієнко І. А.). 



33. «Усе починається з любові» - конкурс виразного 

читання любовної лірики до Міжнародного дня 

поезії 

березень Кафедра 

філологічної освіти 

(доц. Мхитарян О. 

Д.) 

 

34. «Моя Україна – свята і єдина» - святковий концерт з 

нагоди 202-ї річниці від Дня народження Т. Г. 

Шевченка 

березень Кафедра 

української мови і 

літератури (доц. 

Романюк Л. М.). 

35. Диспут «Імідж сучасної українки і його 

відображення у масовій літературі» 

квітень Кафедра 

української мови і 

літератури  (доц. 

Гурдуз А. І.). 

36. Круглий стіл «Нація, яка прокидається» квітень Кафедра філології 

(прикладна 

лінгвістика) доц. 

Рускуліс Л. В., доц. 

Бабій Ю. Б. 

37. Тематична бесіда «Яким я бачу своє майбутнє» зі 

студ. 451 гр. 

квітень Кафедра 

філологічної освіти 

(викл. Гінкевич О. 

В.). 

38. З метою вшанування пам’яті загиблих учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: 

- провести мітинг-реквієм «Пам’ятаймо 

чорнобильський квітень»; 

- покладання квітів до пам’ятника жертвам 

Чорнобильської трагедії. 

квітень Куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

39. «Чорнобиль – пам'ять невмируща» - бесіда зі студ. 

101, 151 гр.). 

квітень Кафедра 

філологічної освіти 

(викл. Істоміна О. 

Л.) 

40. Благодійна акція «Материнська ласкава усмішка» 

(матерям-переселенкам із зони АТО). 

травень Кафедра філології 

(прикладна 

лінгвістика) доц. 

Рускуліс Л. В., доц. 

Бабій Ю. Б. 

41. Благодійна акція для дітей-сиріт «Добро допомагає» травень Кафедра філології 

(прикладна 

лінгвістика) доц. 

Садова Г. Ю., доц. 

Абламська О. В. 

42. «Моя мальовнича країна» - виставка студентських 

творчих робіт. 

травень Кафедра 

філологічної освіти 

(доц. Бородіна Н. 

С.). 

43. З нагоди відзначення 71-ї річниці Перемоги над 

нацизмом та 71-ї річниці завершення Другої світової 

війни: 

- провести зустріч з Ветеранами Великої 

Вітчизняної війни; 

- фотовиставка «Війні немає забуття». 

травень Куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 



44. Проводити зустрічі з учасниками бойових дій АТО 

на Сході України; відвідувати військовослужбовців, 

які отримали поранення та проходять реабілітацію у 

медичних закладах міста. 

протягом 

навчального 

року 

куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 
45. Екскурсійні поїздки по місцям історичної та 

культурної спадщини України. 

протягом 

року 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентський 

профком 

університету 

 

 

                   

Декан                                                        Н. І. Василькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


