
План роботи 

філологічного факультету на 2016–2017 н.р. 
 

Термін, 

місце та час 

проведення 

 

Назва, зміст заходу, 

форма його проведення 

Кількість 

учасників 

(орієнтовна) 

Організатори Очікуваний продукт 

(нормативно-

правовий акт, 

програма, 

громадський форум, 

інший захід тощо) та 

соціально-

економічний ефект 

Категорія 

громадян, на 

потребу якої 

переважно 

спрямований 

захід 

Запрошені до 

участі (участь 

керівників 

місцевих 

органів 

виконавчої 

влади) 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Методична робота 

Серпень-

вересень 

Підготовка 

індивідуальних планів 

та залікових книжок 

студентів 1, 5, 6 к. 

  Мхитарян О. Д., 

секретарі 

деканату, 

старости 

академічних 

груп 1, 5, 6 к. 

Індивідуальні плани, 

залікові книжки 

Студенти 

академічних 

груп 

 Деканат, куратори 

доц. Романюк Л. М. 

доц. Бабій Ю. Б. 

 

Протягом 

року 

(щомісяця) 

Перевірка журналів 

академічних груп. З 

метою перевірки 

наповненості журналу 

оцінками та пропусків 

занять студентами.  

 Старости 

академічних 

груп, куратори 

академічних 

груп 1 і 5 к.  

 Студенти 

академічних 

груп 

 доц. Мхитарян О. Д. 

Протягом 

року 

(щопонеділка 

кожного 

тижня) 

Проведення зборів 

старост академічних 

груп  

 Старости 

академічних 

груп 

 Студенти 

академічних 

груп 

 Декан Гузенко С. В. 

Вересень Переробка навчальних і 

робочих програм із 

дисциплін кафедр  

 Завідувачі 

кафедр 

Навчальні плани та 

робочі програми 

Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедр 

Вересень Оновлення змісту 

екзаменаційних 

матеріалів для курсових 

екзаменів (заліків)і 

підсумкової атестації 

 Завідувачі 

кафедр 

Екзаменаційні 

матеріали 

Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедр 



Вересень Складання та 

затвердження графіків 

проведення 

викладачами кафедр 

відкритих занять 

 Деканат Графіки проведення 

відкритих занять 

Викладачі ВНЗ  Завідувачі кафедр 

Протягом 

року 

Розроблення пакетів 

контрольних робіт, 

тестових завдань для 

перевірки якості знань 

із дисциплін, що 

закріплені за 

кафедрами 

 Завідувачі 

кафедр 

Контрольні роботи 

(електронний варіант) 

Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедр 

Протягом 

року 

Оновлення навчально-

методичних матеріалів 

для розміщення в 

освітньому просторі 

університету 

 Завідувачі 

кафедр 

Електронний варіант 

навчально-

методичних матеріалів 

 

Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедр 

Протягом 

року 

Запровадження в 

навчальний процес 

сучасних методик 

навчання, що базуються 

на інформаційних 

технологіях  

 Завідувачі 

кафедр 

Електронний варіант 

навчально-

методичних матеріалів 

 

Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедр 

Вересень Проведення 

методичного семінару 

«Навчально- та 

науково-дослідницька 

діяльність студентів» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

спеціальностей 

«Прикладна 

лінгвістика», 

«Мова і 

література 

(російська)*» 

 доц. Рускуліс Л.В. 

Вересень Проведення 

методичного семінару 

«Компетенція» і 

«компетентність» у 

системі теорії освіти. 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

студенти 

 доц. Романюк Л. М.  

 



Формування ключових 

освітніх компетенцій 

Вересень Узгодження та 

затвердження рапортів 

про закріплення 

дисциплін за 

кафедрами 

 Декан, 

завідувачі 

кафедр 

Рапорти закріплення Викладачі ВНЗ  Завідувачі кафедр 

Жовтень Оновлення програми  

бібліографічної, 

навчальної 

педагогічної, 

виробничої  з 

російської мови та 

зарубіжної літератури в 

загальноосвітній школі; 

навчальної  з методики 

російської мови та 

зарубіжної літератури; 

виробничої з методики 

російської мови та 

зарубіжної літератури; 

виробничої  у редакціях 

і видавництвах 

 Кафедра 

методики 

навчання мови  

та літератури; 

Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Кафедра 

української мови 

і літератури 

 

Програми практик  Викладачі 

кафедри 

 Викладачі кафедри 

 

Жовтень Проведення 

методичного семінару 

«Творчий доробок 

митців Миколаївщини в  

системі національно-

культурного виховання 

молоді» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

студенти 

 проф. Кремінь Т. Д. 



Жовтень Розглянути на засіданні 

кафедри навчальний 

посібник "Методика 

навчання української 

мови" (1частина)  для 

студентів ІІІ курсу.  

 Кафедра 

методики 

навчання мови  

та літератури 

Посібник Студенти ІІІ 

курсу, викладачі 

 доц. Бородіна Н. С. 

Листопад Проведення 

методичного семінару 

«Інтерактивна лекція як 

форма навчання в 

системі професійної 

підготовки студентів» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

спеціальностей 

«Прикладна 

лінгвістика», 

«Мова і 

література 

(російська)*» 

 доц. Садова Г.Ю. 

 

Листопад Проведення 

методичного семінару 

«Специфіка 

дистанційного 

навчання у вищій 

школі» 

 Кафедра 

методики 

навчання мови  

та літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

 доц. Мхитарян О. Д. 

Грудень Укладання графіків 

навчального процесу та 

розкладу навчальних 

занять на ІІ семестр 

2016-2017 н.р. 

 Мхитарян О. Д. Графік навчального 

процесу 

  Декан Гузенко С. В. 

Грудень Проведення 

методичного семінару 

«Технології проведення 

лекції у вищій школі» 

 Кафедра 

методики 

навчання мови  

та літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

 доц. Бородіна Н. С. 

Грудень Підготовка звітної 

документації для 

проведення зимової 

сесії  

 Старости 

академічних 

груп, 

Мхитарян О. Д. 

   доц. Мхитарян О. Д. 

Грудень Підготовка 

документації для 

проведення підсумкової 

атестації для ОКР 

 Старости 

академічних 

груп, 

Мхитарян О. Д. 

Документація за 

розпорядженням 

ректора 

Студенти 

академічних 

груп 

 Декан Гузенко С. В., 

заст. декана   

Мхитарян О. Д. 



«магістр» ДФН 

спеціальностей:  

 «Прикладна 

лінгвістика»; 

ОКР «бакалавр» ЗФН 

напряму підготовки 

6.020303 Філологія* 

(Українська мова та 

література) 

Січень Підготовка до друку 

посібника «Тексты и 

контексты: изучение 

драматических 

произведений» 

 Кафедра 

методики 

навчання мови  

та літератури 

Посібник Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 проф. 

Гладишев В. В. 

Лютий Проведення 

методичного семінару 

«Особливості 

організації 

лексикографічної 

роботи (на матеріалі 

«Словника Бузько-

Інгульського ареалу»)» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри  

 доц. Супрун А. П. 

 

Березень Проведення 

методичного семінару 

«Особливості 

організації та 

проведення навчальних 

та виробничих практик 

студентів спеціальності 

«Прикладна 

лінгвістика»» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

спеціальностей 

«Прикладна 

лінгвістика», 

«Мова і 

література 

(російська)*» 

 доц. Олексюк О. М. 

 

Березень Проведення 

методичного семінару 

«Сучасні освітні 

технології у процесі 

вивчення 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

спеціальності 

«Українська 

мова і 

 доц. Гурдуз А. І. 



літературознавчих 

дисциплін» 

література*» 

Березень Розглянути на засіданні 

кафедри  навчальний 

посібник до курсу 

"Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)" для 

студентів І -ІІІ курсів 

нефілологічного 

профілю 

 Кафедра 

методики 

навчання мови  

та літератури 

Посібник Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 викл. Ландер М. А. 

Березень Організація 

попереднього захисту 

дипломних робіт 

бакалавра, спеціаліста, 

магістра. 

 Керівники 

наукових робіт 

Протоколи 

попереднього захисту 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Деканат, завідувачі 

кафедр 

Квітень Внесення змін до 

Програм ЕК із 

дисциплін кафедр; 

програми вступних 

іспитів 

 Екзаменатори 

ЕК 

Програми ЕК та 

вступних іспитів 

Студенти ВНЗ  Завідувачі кафедр 

Квітень Розглянути на засіданні 

кафедри  навчальний 

посібник «Практикум із 

методики навчання 

української літератури» 

 Кафедра 

методики 

навчання мови  

та літератури 

Посібник Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Мхитарян О. Д. 

Квітень Проведення 

методичного семінару 

«Особливості вивчення 

мовознавчих дисциплін 

в умовах інформаційно-

навчального 

середовища» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

спеціальності 

«Українська 

мова і 

література*» 

 доц. 

Баденкова В. М. 



Травень Підготовка 

документації для 

проведення підсумкової 

атестації для ОКР 

«бакалавр» та 

«спеціаліст» ДФН та 

ЗФН:  

«Українська мова і 

література*», «Мова і 

література 

(російська)*», 

«Прикладна 

лінгвістика». 

та ОКР «магістр» ЗФН:  

«Українська мова і 

література*». 

 Старости 

академічних 

груп, 

Мхитарян О. Д. 

Документація за 

розпорядженням 

ректора 

Студенти 

академічних 

груп 

 Декан Гузенко С. В., 

заст. декана 

Мхитарян О. Д. 

Травень Проведення 

методичного семінару 

«Типи та форми 

контролю рівня 

сформованості 

мовленнєвої 

компетенції у студентів 

спеціальності» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

спеціальностей 

«Прикладна 

лінгвістика» 

 доц. Каленюк С. О. 

Травень Збір матеріалу до 

навчально-методичного 

посібника 

«Лінгводидактика 

вищої школи» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Посібник Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Рускуліс Л.В. 

Травень Виконання плану 

видання навчальних 

посібників та 

методичних матеріалів: 

«Навчально-методичні 

матеріали із дисциплін 

циклу фахових 

компетенцій» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Посібник Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 проф. Коч Н. В., 

доц. 

Абламська О. В., 

доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Каленюк С. О., 

доц. 



(навчально-методичний 

посібник для студентів 

напряму підготовки 035 

Прикладна лінгвістика). 

Частина 3. Навчальний 

посібник 

«Міжкультурна 

комунікація»(для 

студентів 

філологічного 

факультету) Коч Н.В.; 

«Семантика: від теорії 

до практики» 

Желязкова В.В.; 

Написання частини 

«Загальні питання 

морфології. Іменні 

частини мови» до 

методичного посібника 

«Сучасна російська 

літературна мова. 

Морфологія» для 

студентів напряму 

підготовки 6.020303 

Філологія* Мова і 

література (російська) 

(ІІІ курс) - Садова Г.Ю.; 

Написання частини 1 

«Морфеміка російської 

мови» до методичного 

посібника «Словотвір 

російської мови» для 

студентів спеціальності 

«Прикладна 

лінгвістика» - 

Абламська О. В.; 

«Структурно-

семантичні особливості 

Желязкова В. В., 

доц. Рускуліс Л. В., 

доц. Садова Г. Ю., 

доц. Олексюк О. М. 



лінгвістичного та 

культурного дискурсу» 

Коч Н.В., 

Абламська О. В., 

Бабій Ю. Б., 

Каленюк С.О., 

Мікрюкова К.О., 

Желязкова В.В., 

Олексюк О.М. 

Науково-дослідна робота 

Вересень Планування науково-

дослідної роботи 

викладачів кафедр у 

відповідності до 

науково-дослідних тем 

 Викладачі 

кафедр 

План науково-дослідної 

роботи викладачів 

Викладачі ВНЗ  Завідувачі кафедр 

Вересень Скласти графік 

проходження 

стажування 

викладачами кафедр 

факультету. 

 Завідувачі 

кафедр 

Графік проходження 

стажування 

Викладачі ВНЗ  Завідувачі кафедр 

Протягом 

року 

Забезпечити участь 

студентів у олімпіадах, 

конкурсах та 

конференціях з 

української мови і 

літератури 

 Кафедра 

української мови 

і літератури, 

кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Дипломи, грамоти Студенти ВНЗ  Викладачі кафедр, 

завідувачі 

Протягом 

року 

Підготовка до видання 

монографії «Методика 

преподавания 

литературы: актуальные 

вопросы истории, 

теории и практики» 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Монографія Викладачі ВНЗ  проф. 

Гладишев В. В. 



Протягом 

року 

Активізація наукових і 

науково-методичних 

зв'язків кафедри з 

провідними науковими 

та навчальними 

закладами України 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Угоди Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедри, 

завідувач 

Протягом 

року 

Робота в 

спеціалізованій вченій 

раді К 38.134.02 по 

присудженню 

наукового ступеня 

кандидата педагогічних 

наук при МНУ імені В. 

О. Сухомлинського 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Монографія Викладачі ВНЗ  проф. 

Гладишев В. В.  

доц. 

Мхитарян О. Д. 

Протягом 

року 

Рецензування наукових 

матеріалів, що 

надходять на кафедру 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Рецензії Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедри, 

завідувач 

Протягом 

року 

Реалізація спільного 

проекту з 

Національною 

академією наук 

України. Підготовка до 

друку І і ІІ томів 

"Словника українських 

говірок Бузько-

Інгульського 

межиріччя" 

(оформлення 

документів для 

рекомендації до друку; 

вичитування верстки І 

тому). 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Оригінал-макет Викладачі 

ВНЗ, студенти 

 доц. Спанатій Л. С. 



Жовтень Проведення наукового 

семінару «Мода на 

неологізми та проблеми 

їхньої орфографічної 

фіксації»  

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі 

ВНЗ, магістри 

спеціальностей 

«Прикладна 

лінгвістика», 

«Мова і 

література 

(російська)*» 

 доц. 

Желязкова В. В. 

Жовтень Проведення наукового 

семінару 

«Лінгвокультурний 

аспект фразеології 

східнослов’янських 

мов» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі 

ВНЗ, магістри 

спеціальностей 

«Прикладна 

лінгвістика», 

«Мова і 

література 

(російська)*» 

 доц. 

Абламська О. В. 

Листопад Проведення наукового 

семінару «Причини та 

ризики розвитку 

лінгвоциду на 

Миколаївщині (у межах 

політичної 

лінгвістики)» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі 

ВНЗ, магістри 

спеціальностей 

«Прикладна 

лінгвістика» 

 доц. Бабій Ю. Б. 

Листопад Проведення наукового 

семінару «Сучасна 

зарубіжна методологія» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі 

ВНЗ, магістри 

 проф. 

Філатова О. С. 

Листопад-

грудень 

Налагодити наукові та 

науково-методичні 

зв'язки кафедр з 

провідними науковими 

та навчальними 

закладами України 

 Викладачі 

кафедр 

Договори про 

співпрацю 

Викладачі ВНЗ  Завідувачі кафедр 



Грудень Взяти участь у 

підготовці студентів до 

участі в обласному турі 

Міжнародного 

конкурсу знавців 

української мови імені 

П. Яцика 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

 Студенті ВНЗ  Доц. Зинякова А. А. 

викл. Ландер М. А. 

Грудень Проведення наукового 

семінару «Художня 

рецепція постаті 

Т. Шевченка у 

творчості письменників 

Миколаївщини» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі 

ВНЗ, студенти 

спеціальності 

«Філологія* 

(Українська 

мова та 

література)» 

 доц. Романюк Л. М. 

Грудень Участь у  

Всеукраїнському 

студентському конкурсі 

наукових робіт 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

 Викладачі 

ВНЗ, студенти 

 доц. 

Баденкова В. М., 

доц. Гурдуз А. І.  

Грудень Видання колективної 

монографії за науково-

дослідними темами 

кафедри «Структурно-

семантичні особливості 

лінгвістичного та 

культурного дискурсу» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Монографія Викладачі 

ВНЗ, студенти 

 проф. Коч Н. В., 

доц. 

Абламська О. В., 

доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Каленюк С. О., 

доц. 

Желязкова В. В., 

доц. Рускуліс Л. В., 

доц. Садова Г. Ю., 

доц. Олексюк О. М. 

Грудень Проведення наукового 

семінару «Науково-

дослідна робота 

кафедри загальної та 

прикладної лінгвістики: 

результати та 

перспективи» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ  проф. Коч Н. В. 



Лютий Проведення наукового 

семінару «Проблемні 

питання української 

словотвірної 

дериватології» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі 

ВНЗ, студенти 

 доц. Корнієнко І. А. 

Березень Участь у звітній 

науково-практичній 

конференції 

університету «Наука. 

Студентство. 

Сучасність» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури  

Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Програма конференції, 

збірник 

Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедри, 

завідувачі 

Квітень Організувати участь 

студентів у І та ІІ турі  

студентської олімпіади 

з української мови за 

професійним 

спрямуванням 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Заявки студентів, звіт 

на засіданні кафедри 

Студенти ВНЗ  викл. Ландер М. А.  

Квітень Проведення наукового 

семінару 

«Категоріальний 

словотвір як актуальний 

напрям  дериватології 

(на матеріалі іменника) 

в сучасній україністиці» 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ  викл. Ландер М. А. 

Квітень Проведення наукового 

семінару «Семантичний 

та концептуальний 

простір міста» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ  доц. 

Мікрюкова К. О. 

Квітень Підготовка 

Всеукраїнської 

 Кафедра 

загальної та 

Колективна монографія Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 проф. Коч Н. В., 

доц. 



науково-практичної 

конференції студентів 

та молодих учених 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної 

наукової лінгвістичної 

парадигми» 

прикладної 

лінгвістики 
Абламська О. В., 

доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Каленюк С. О., 

доц. 

Желязкова В. В., 

доц. Рускуліс Л. В., 

доц. Садова Г. Ю., 

доц. Олексюк О. М. 

Квітень Підготовка і 

проведення конкурсу 

наукових робіт «У слові 

розкривається душа…» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Конкурсні роботи Викладачі 

ВНЗ, студенти 

 доц. Родіонова І. Г. 

Травень Видання монографії 

«Антропоніміка в 

системі сучасних знань 

про мову» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Монографія Викладачі 

ВНЗ, студенти 

 доц. Бабій Ю. Б.. 

Червень Проведення наукового 

семінару «Література та 

ІНТЕРНЕТ» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 ст. викл. 

Бондар Л. О. 

Організаційна робота 

Вересень Перевірка 

номенклатури справ 

деканату та кафедр, її 

упорядкування 

 Деканат Номенклатура справ Викладачі та 

студенти ВНЗ 
 Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Протягом 

року 

Здійснення заходів на 

виконання наказів та 

розпоряджень 

ректорату. Підготовка 

відповідних 

розпорядчих 

документів по 

факультету 

 Деканат  Викладачі ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 



Вересень Проведення 

інвентаризації 

аудиторного фонду 

факультету 

 Деканат  Викладачі та 

студенти ВНЗ 
 Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Вересень Планування роботи 

внутрішньої агенції із 

забезпечення якості 

освіти філологічного 

факультету 

 Деканат План роботи  

внутрішньої агенції 

факультету 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 
 Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Протягом 

року 

Здійснення перевірки 

сплати за навчання 

студентів І-VII курсів, 

що навчаються за 

кошти фізичних та 

юридичних осіб; за 

проживання в 

гуртожитку; за надання 

додаткових послуг 

 Деканат Наявність квитанцій 

про сплату 

Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Протягом 

року 

(щосереди) 

Проведення 

щотижневої апаратної 

наради із завідувачами 

кафедр 

 Деканат, 

завідувачі 

кафедр 

Нарада завідувачів Викладачі ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Протягом 

року 

Здійснення щоденної 

перевірки відвідування 

занять студентами І-

VII курсів  

 Деканат Журнали академічних 

груп 

Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Вересень Складання плану 

роботи факультету за 

напрямами діяльності 

 Деканат План роботи 

факультету 

Викладачі ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Вересень Оформлення 

документів студентів 

для переведення на 

навчання за кошти 

державного бюджету 

 Деканат Документи на 

переведення на 

бюджетні місця 

Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 



на звільнені місця 

Вересень Укладання регламенту 

роботи факультету на 

2016-2017 н.р. 

відповідно до 

регламенту роботи 

університету 

 Деканат Регламент роботи 

факультету на 2016-

2017 н.р. 

Викладачі ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Вересень Складання плану 

роботи вченої ради 

факультету 

 Деканат План роботи вченої 

ради факультету 

Викладачі ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Вересень Підготовка необхідної 

до вченої ради 

університету 

інформації та участь у 

її засіданнях 

 Деканат Інформація на вчену 

раду 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 
 Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Вересень Підготовка інформації 

про працевлаштування 

випускників 2016 р., 

створення банку даних 

випускників 

спеціальностей 

факультету 

 Деканат Інформація про 

працевлаштування  

випускників 

Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В., 

Мхитарян О. Д., 

Желязкова В. В., 

Ландер М. А. 

Протягом 

року 

Проведення засідань 

студентського 

самоврядування (двічі 

на місяць) 

 Деканат План роботи студради 

на 2016-2017 н.р 

Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В., 

голова студради 

Крецу І. С. 

Вересень Узгодження рапортів 

про закріплення 

дисциплін 

реорганізованих 

кафедр факультету 

 Деканат, 

завідувачі 

кафедр 

Рапорти про 

закріплення дисциплін 

Викладачі ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В., 

завідувачі кафедр 

Протягом 

року 

Упорядкування 

розкладу навчальних 
 Деканат Розклад навчальних 

занять 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 
 Декан факультету 

Гузенко С. В. 



занять студентів денної 

форми навчання та 

складання розкладу 

занять під час 

настановчої сесії та 

заліково-

екзаменаційних сесій 

студентів заочної 

форми навчання 

Протягом 

року 

Організація виступів 

викладачів кафедри на 

телевізійному каналі 

«Миколаїв» з метою 

популяризації 

української мови та 

профорганізаційної 

діяльності 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ, 

школярі 

 проф. Коч Н. В., 

доц. Бабій Ю. Б., 

доц. Каленюк С. О., 

доц. 

Желязкова В. В. 

Вересень Формування 

студентських груп із 

надання додаткових 

освітніх послуг 

 Деканат Студентські групи із 

надання додаткових 

послуг 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 
 Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Вересень Проведення засідання 

студради факультету з 

питань відзначення 98-ї 

річниці від дня 

народження 

В. О. Сухомлинського 

та 103-ї річниці з дня 

заснування 

університету 

 Деканат  Викладачі та 

студенти ВНЗ 
 Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Грудень-

січень 

Підготовка та 

оформлення необхідної 

документації для 

забезпечення 

своєчасної видачі 

документів про вищу 

освіту випускникам 

факультету ОКР 

 Деканат  Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 



«магістр», «бакалавр» 

Січень Організація та 

проведення вручення 

дипломів магістрів 

(ДФН), бакалаврів 

(ЗФН) 

 Деканат  Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Червень Підготовка та 

оформлення необхідної 

документації для 

забезпечення 

своєчасної видачі 

документів про вищу 

освіту випускникам 

факультету ОКР 

«бакалавр», 

«спеціаліст», «магістр» 

ЗФН 

 Деканат  Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Червень Організація та 

проведення вручення 

дипломів ОКР 

«бакалавр», ОКР 

«спеціаліст» (ДФН), 

ОКР «магістр» (ЗФН) 

 Деканат  Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Виховна робота 

Вересень Урочистості до Дня 

знань (для студентів І 

курсу). 

 Куратори 

академічних 

груп 

 Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Куратори груп 

Вересень Бесіда до річниці від 

Дня народження 

В.О.Сухомлинського 

для студентів 3-го 

курсу філологічного 

факультету 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Текст бесіди Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бородіна Н. С. 

Вересень Проведення тематичної 

години «Вивчаємо 

історію університету» 

(відвідування музею 

МНУ імені В. 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Текст бесіди Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 



О. Сухомлинського). 

Вересень Проведення Першої 

лекції на тему: 

«Україна – єдина 

країна» 

 Куратори 

академічних 

груп 

 Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп 

Вересень Відзначення 

Всесвітнього дня 

туризму (похід або 

виїзд за місто) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

 Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Вересень Проведення тематичної 

години «Вивчаємо 

історію університету» 

(відвідування музею 

МНУ імені 

В. О. Сухомлинського). 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

 Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Вересень Участь в організації 

майстер-класу 

«Українська символіка 

в прикрасах (до Дня 

Незалежності 

України)» (співпраця з 

Миколаївською 

обласною 

універсальною 

науковою бібліотекою 

імені О.Гмирьова) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

 Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. 

Желязкова В. В. 

Вересень-

жовтень 

Участь у 

Всеукраїнських, 

міських і районних 

заходах з нагоди Дня 

фізичної культури і 

спорту 

 Викладачі 

інституту 

фізичної 

культури та 

спорту 

 Студенти ВНЗ  Викладачі інституту 

фізичної культури 

та спорту 

Вересень Участь у «foot-квесті 

«Історичний 

Миколаїв» спільно з 

Миколаївською 

обласною бібліотекою 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали  Викладачі та 

студенти ВНЗ 
 доц. Каленюк С. О., 

доц. 

Желязкова В. В. 



для юнацтва до Дня 

міста Миколаєва 

Жовтень-

травень 

Відвідування вистав 

Миколаївського 

академічного 

українського театру 

драми та музичної 

комедії (за 

репертуаром театру) 

 Куратори 

академічних 

груп 

 Студенти ВНЗ  доц. Бабій Ю. Б. 

 

Жовтень Відвідування 

тематичних виставок у 

музеї В.Верещагіна 

 Куратори 

академічних 

груп 

 Студенти ВНЗ  Куратори 

академічних груп 

Жовтень Відвідування читальної 

зали МНУ 

імені В. О. Сухомлинсь

кого з метою 

ознайомлення 

студентів із 

періодичними 

виданнями, в яких 

висвітлюються 

проблеми викладання 

світової літератури 

(351, 451 групи). 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

 Студенти ВНЗ  ст. викл. 

Гінкевич О. В. 

Жовтень Участь у музейних 

святах «Покрова» 

(Миколаївський 

обласний краєзнавчий 

музей) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали  Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Каленюк С. О.  

Жовтень Екскурсія до Дня міста 

«Подорож старими 

вулицями Миколаєва» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

 Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Родіонова І. Г., 

доц. Романюк Л. М. 

Жовтень Посвята студентів у 

професію «Твоя єдина 

філологічна родина» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Романюк Л. М. 

Жовтень Посвята у 

першокурсники «Ти і я 

 Кафедра 

загальної та 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 



– одна лінгвістична 

сім’я» із запрошенням 

учнів загальноосвітніх 

шкіл міста та області. 

прикладної 

лінгвістики 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Жовтень Організація 

благодійної акції 

«Живи, не здавайся..!» 

до Дня захисника 

батьківщини (збір 

пластикового 

матеріалу для 

протезування бійців 

АТО) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Жовтень Проведення тижня 

заходів до Дня 

університету: майстер-

класи із ораторського 

мистецтва, студентські 

читання, написання 

студентами факультету 

творчих робіт 

«Університет 

майбутнього» з 

подальшою 

публікацією кращих 

матеріалів у газеті 

«Рідне Прибужжя» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Жовтень Проведення флешмобу 

«Обніміться ж, брати 

мої, молю вас, 

благаю!» – До дня 

захисники 

Батьківщини (14.10) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Жовтень Заходи до Дня 

українського кіно. 

Перегляд та дискусійне 

обговорення фільму 

«Молитва за гетьмана 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 



Мазепу». 

Жовтень Проведення відкритої 

лекції для студентів 

спеціальності 

«Прикладна 

лінгвістика», 

присвяченої 110-річчю 

з дня народження Івана 

Багряного, 80-річчю з 

дня народження 

Миколи 

Вінграновського на 

тему «Генії 

українського народу» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Жовтень-

листопад 

Олімпіада з 

дисципліни 

«Українська мова за 

професійним 

спрямуванням» серед 

студентів 

негуманітарних 

спеціальностей 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Звіт на засіданні 

кафедри 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 проф. 

Гладишев В. В., 

викл. Ландер М. А. 

Листопад Лекція від 

представників роду 

Шевченка на 

Миколаївщини до Дня 

української писемності 

та мови 

(Миколаївський 

обласний краєзнавчий 

музей) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Каленюк С. О. 

Листопад Літературна вітальня 

«Моя творчість» для 

студентів 1-4 курсів 

філологічного 

факультету 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 ст. викл. 

Гінкевич О. В. 

 

Листопад Конкурс ораторів для 

студентів 

 Кафедра 

методики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 викл. Ландер М. А. 



нефілологічних 

спеціальностей «Яка ж 

багата рідна мова – 

увесь чарівний світ у 

ній» (до 80-річчя 

М. Вінграновського) 

навчання мови 

та літератури 

Листопад «Радіодиктант 

національної єдності» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

 Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Корнієнко І. А. 

Листопад Проведення свята 

залікової книжки – до 

Дня студента із 

запрошенням учнів 

шкіл 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Листопад Виставка газет до Дня 

української писемності 

та мови 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Газети Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бородіна Н. С. 

Листопад Участь студентів у 

заходах, присвячених 

Дню пам’яті жертв 

голодомору 

 Деканат, 

куратори 

академічних 

груп 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп 

Листопад Поїздка видатними 

місцями та містами 

України (м. Львів) зі 

студентами 351, 451 

груп. 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Газети Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 ст. викл. 

Гінкевич О. В. 

 

Листопад-

лютий 

Профорієнтаційні дні 

«Світ професій» (за 

окремим планом)  

 

 Деканат, 

куратори 

академічних 

груп, студрада 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп, 

голова студради 

факультету  

Листопад-

грудень 

День гостинності на 

філологічному 

факультеті (за окремим 

планом) 

 Деканат, 

куратори 

академічних 

груп, студрада 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп, 

голова студради 



факультету  

Листопад-

березень 

Профорієнтаційна 

робота у школах 

області (за окремим 

планом) 

 Деканат, 

куратори 

академічних 

груп, студрада 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп, 

голова студради 

факультету  

Грудень Вшанування подвигу 

учасників Революції 

гідності й увічнення 

пам’яті Героїв 

Небесної Сотні – захід 

патріотичного 

спрямування 

«Борітеся-поборете!» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Грудень Фольклорно-

етнографічний захід 

«Андріївські 

вечорниці» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Романюк Л. М. 

Грудень Круглий стіл 

«Самобутність 

національного митця в 

умовах 

міжкультурного 

діалогу» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Гурдуз  А І.  

Грудень Круглий стіл 

«Інноваційні технології 

літературної освіти: 

проблеми і 

перспективи» (5 курс) 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Мхитарян О. Д. 

Грудень Семінар «Сучасна 

бібліотека як 

інформаційно-освітній 

осередок» (Центральна 

бібліотека 

ім.М.Л.Кропив-

ницького), 201 гр.) 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Гузенко С. В. 

Лютий Організація та  Кафедра Матеріали Викладачі та  Викладачі кафедри, 



проведення інтернет-

олімпіади з прикладної 

лінгвістики з учнями 

загальноосвітніх шкіл 

міста та області в 

рамках 

профорієнтаційної 

роботи 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

студенти ВНЗ, 

школярі 

завідувач 

Лютий Конкурс творчих робіт 

«Мова – код нації» для 

студентів 

негуманітарних 

спеціальностей до Дня 

рідної мови 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Конкурсні роботи Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 проф. 

Гладишев В. В., 

викл. Ландер М. А. 

Лютий Перформенс до Дня 

рідної мови 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

 Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Корнієнко І. А. 

Березень Дискусійний клуб  

«Технології 

філологічної освіти: 

традиції і новаторство» 

(4 курс) 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Матеріали  Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бородіна Н. С. 

Березень Читацька конференція 

«З любов’ю до людей і 

Слова», приурочена 80-

річчю від дня 

народження Миколи 

Вінграновського, зі 

студентами ІІІ курсу 

філологічного 

факультету 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Матеріали конференції Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Мхитарян О. Д. 

Березень Проведення свята 

залікової книжки – до 

Дня виникнення 

спеціальності 

«Прикладна 

лінгвістика» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 



Квітень Семінар «Сучасна 

інформаційна 

евристика» (Бібліотека 

ім.О. М. Гмирьова), 

студенти 

негуманітарних 

спеціальностей) 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Матеріали  Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 викл. Ландер М. А. 

Квітень «Круглий стіл» «Наука 

творчості», (до ювілею 

І.Франка та 

М.Драгоманова) 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали  Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Гурдуз  А І.  

Квітень Літературна вітальня 

«Моя творчість» для 

студентів 1-4 курсів. 

філологічного 

факультету 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Матеріали  Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 ст. викл. 

Гінкевич О. В. 

 

Квітень Тиждень майстер-

класів (кулінарія 

Великодня) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Квітень Фотоконкурс 

«Цікавинки мого 

краю», присвячений 

Всесвітньому дню 

охорони пам’яток 

історії та культури 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Квітень Екскурсія до 

краєзнавчого музею 

«Старофлотські 

казарми» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Романюк Л. М. 

Травень Урочистості до 73-ї 

річниці Перемоги у 

Другій Світовій війні 

«Славним переможцям 

присвячуємо…»  

 Деканат, 

куратори, 

студрада 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп 

Травень Інформаційна година зі 

студентами 351 групи, 

присвячена річниці 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

 Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 ст. викл. 

Гінкевич О. В. 



Перемоги над 

нацизмом у Європі та 

завершення Другої 

світової війни 

(тематичні доповіді 

студентів, 

обговорення, 

коментарі). 

та літератури 

Травень Відзначення днів 

пам’яті жертв Другої 

світової війни – «Щоби 

більше ніколи…» - 

конкурс творчих робіт 

із публікацією у 

газетах міст. Участь у 

флешмобі «Теплий 

спогад» – збір від 

студентів, викладачів, 

співробітників  

спогадів про дідусів і 

бабусь, які воювали у 

1941-1945 роках. 

Організація 

фотовиставки «Мої 

рідні захищали 

Батьківщину» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б., 

доц. 

Мікрюкова К. О., 

доц. Рускуліс Л. В. 

Травень Виставка студентських 

творчих робіт «Моя 

мальовнича країна» 

для студентів 3-го та 4-

го курсів  

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бородіна Н. С. 

Травень Зустріч студентів 

спеціальності «Мова і 

література (російська)» 

з письменницею 

Євгенією Мішанкіною 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 ст. викл. 

Гінкевич О. В. 



Травень Презентація  «Мій 

власний видавничий 

проект» для студентів 

2 курсу (201 гр.) із 

нагоди Дня 

працівників 

видавництв, поліграфії 

і 

книгорозповсюдження 

 Кафедра 

методики 

навчання мови 

та літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Спанатій Л. С.  

Травень Захід до Дня 

слов’янської 

писемності та мови 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. 

Баденкова В. М. 

Протягом 

року 

Організовувати 

зустрічі в академічних 

групах з учасниками 

АТО, ветеранами війни  

 Деканат, 

куратори, 

студрада 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп 

Протягом 

року 

Участь студентів групи 

в облагородженні 

факультету та його 

території  

 Деканат, 

куратори, 

студрада 

 Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп 

Протягом 

року 

Організація озеленення 

аудиторій, територій,  

 Деканат, 

куратори, 

студрада 

 Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп 

Протягом 

року 

З метою посилення 

боротьби з 

тютюнокурінням та 

запобіганню 

наркоманії і 

алкогольної залежності 

проводити в 

академічних групах 

профілактичні заходи 

(бесіди, зустрічі, лекції 

тощо). 

 Деканат, 

куратори 

 Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп 

Протягом 

року 

Організувати та 

провести студентські 

спортивні змагання 

 Деканат, 

куратори, 

 Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В., 



(шахи, футбол, тенніс – 

за окремим планом)  

 

викладачі 

інституту 

фізичної 

культури та 

спорту 

куратори 

академічних груп, 

викладачі інституту 

фізичної культури 

та спорту 

Протягом 

року 

Організація 

благодійної акції 

«Щаслива дитина» 

(відвідування 

Миколаївського 

будинку малечі 

«Червоне сонечко») 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. 

Желязкова В. В. 

Протягом 

року 

Організувати цикл 

виховних годин, 

зустрічей з 

правоохоронцями, 

перегляд 

документальних 

фільмів щодо 

проблеми 

попередження торгівлі 

жінками в Україні та 

діяльності міжнародної 

організації  

«Ла – Страда», 

міжнародної 

організації «Місія в 

Україну»  

 Деканат, 

куратори, 

студрада 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп 

Протягом 

року 

Забезпечити 

регулярний випуск  

факультетських 

стіннівок та 

висвітлення у них 

проблем національного 

та громадянського 

виховання студентів 

 Деканат, 

куратори, 

студрада 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп, 

голова студради 

факультету  



 

Декан філологічного факультету             Гузенко С. В. 

Протягом 

року 

Організація та 

проведення уроків-

лекцій «Патріотизм – 

справа щоденна» 

спільно з працівниками 

Миколаївської 

бібліотеки імені 

М. Кропивницького. 

 Деканат, 

куратори, 

студрада 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В., 

куратори 

академічних груп 


