
План роботи 

філологічного факультету на 2017–2018 н.р. 
Термін, 

місце та час 

проведення 

 

Назва, зміст заходу, форма 

його проведення 

Кількість 

учасникі

в 

(орієнтов

на) 

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. Баденкова В. М., 

доц. Корнієнко І. А. 

доц. Олексюк О. М. 

 

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 

 Завідувачі кафедр, 

викладачі  

Вересень Оновлення змісту 

екзаменаційних матеріалів 

для курсових екзаменів 

(заліків) і підсумкової 

атестації 

 Завідувачі 

кафедр 

Екзаменаційні 

матеріали 

Викладачі 

ВНЗ 

 Завідувачі кафедр, 

викладачі 



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 Узгодження та 

затвердження рапортів про 

закріплення дисциплін за 

кафедрами 

 Декан, 

завідувачі 

кафедр 

Рапорти закріплення Викладачі 

ВНЗ 

 Завідувачі кафедр 

Вересень-

грудень 

2017 р. 

Публікація «Навчально-

методичних матеріалів до 

практик для студентів 

спеціальностей «Прикладна 

лінгвістика» та «Мова та 

література (російська)» 

 Викладачі 

кафедри 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Навчально-методичні 

матеріали 

Студенти  доц. Мікрюкова К. О., 

доц. Олексюк О. М.,  

доц. Каленюк С. О.,  

доц. Бабій Ю. Б., 

проф. Коч Н. В.,  

доц. Садова Г. Ю. 

Вересень-

грудень 

2017 р. 

Навчально-методичний 

посібник «Навчально-

методичні матеріали для 

дисциплін циклу фахових 

компетентностей: Сучасна 

українська літературна 

мова (для студентів 

спеціальності 035 

Прикладна лінгвістика) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Навчально-

методичний посібник 

Студенти  доц. Каленюк С. О. 



Жовтень Оновлення програм  

інформаційно-евристичної, 

навчальної педагогічної, 

виробничої з російської 

мови та зарубіжної 

літератури в 

загальноосвітній школі; 

виробничої з методики 

російської мови та 

зарубіжної літератури; 

виробничої у редакціях і 

видавництвах, виробничої 

практики в ЗОШ 

 Кафедра 

української мови 

і літератури, 

кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, 

кафедра 

гуманітарних 

наук 

Програми практик  Викладачі 

кафедри 

 Викладачі кафедри 

 

Жовтень Проведення методичного 

семінару «Технологізація 

контекстного вивчення 

твору» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі 

ВНЗ, 

студенти 

 проф. Гладишев В. В. 

Листопад Розробка інтегрованої 

програми навчання 

іноземних студентів 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Програма навчання   доц. Абламська О. В. 

Листопад Науково-методичний 

семінар «Мовно-

літературна освіта в Новій 

українській школі: 

компетентнісний підхід у 

підготовці фахівця-

філолога» 

 Кафедра 

гуманітарних 

наук 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі 

ВНЗ, магістри 

 доц. Мхитарян О. Д. 

Грудень Укладання графіків 

навчального процесу та 

розкладу навчальних занять 

на ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

 Мхитарян О. Д. Графік навчального 

процесу 

  Декан Гузенко С. В. 

Грудень Підготовка навчально-

методичних рекомендацій 

«Семантика: від теорії до 

практики» для студентів 

спеціальності 035.10 

Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Навчально-методичні 

рекомендації 

Викладачі 

ВНЗ, 

студенти 

 доц. Желязкова В. В. 



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 «магістр» ДФН 

спеціальностей:  

«Прикладна лінгвістика»; 

ОКР «бакалавр» ЗФН 

напряму підготовки 

6.020303 Філологія* 

(Українська мова та 

література) 

 Старости 

академічних 

груп, 

Мхитарян О. Д. 

Документація за 

розпорядженням 

ректора 

Студенти 

академічних 

груп 

 Декан Гузенко С. В., 

заст. декана 

Мхитарян О. Д. 

Грудень Проведення методичного 

семінару «Українська 

акцентологія: проблеми та 

перспективи вивчення у 

вищих навчальних 

закладах» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Зинякова А. А. 

Січень Підготовка до друку 

навчального посібника  

«Лексикологія російської 

мови» для студентів 

спеціальності 035.10 

Філологія (Прикладна 

лінгвістика) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Посібник Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Абламська О. В. 

Січень-

червень 

2018 р. 

Навчально-методичний 

посібник «Навчально-

методичні матеріали для 

дисциплін циклу фахових 

компетентностей: 

Прикладна графіка та 

дешифрування (для 

студентів спеціальності 

035.10 Філологія 

(Прикладна лінгвістика) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Посібник Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Бабій Ю. Б. 



Березень Організація попереднього 

захисту дипломних робіт 

магістра 

 Керівники 

наукових робіт 

Протоколи 

попереднього захисту 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Деканат, завідувачі 

кафедр 

Березень Проведення методичного 

семінару «Проблема 

викладання мовних 

дисциплін у студентів-

філологів крізь призму 

компетентнісного підходу» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол проведення 

семінару 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 доц. Баденкова В. М. 

Квітень Внесення змін до Програм 

ЕК із дисциплін кафедр; 

програми вступних іспитів 

 Екзаменатори 

ЕК 

Програми ЕК та 

вступних іспитів 

Студенти 

ВНЗ 

 Завідувачі кафедр 

Травень Підготовка документації 

для проведення 

підсумкової атестації для 

ОКР «бакалавр» та 

«магістр» ДФН:  

«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 Складання завдань для 

експрес-методів 

оцінювання знань студентів 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Комплекти завдань 

(реєстрація на сайті 

університету) 

Викладачі 

ВНЗ 

 Викладачі кафедри 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Травень Написання навчально-

методичного посібника 

«Стилістика російської 

мови» для студентів 

спеціальності «Мова і 

література (російська)» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Навчально-

методичний посібник 

Студенти 

спеціальності 

 доц. Садова Г. Ю. 



Січень-

червень  

Підготовка рукопису 

навчального посібника 

«Лінгвоконцептологія» 10 

др. арк. (для студентів 621 

гр.) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики  

Рукопис навчального 

посібника 

Студенти 

спеціальності 

 проф. Коч Н. В. 

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 

Активізація наукових і 

науково-методичних 

зв'язків кафедри з 

провідними науковими та 

навчальними закладами 

України 

 Кафедра 

української мови 

і літератури, 

кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, 

кафедра 

гуманітарних 

наук 

Угоди Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедр, 

завідувачі 

Протягом 

року 

Робота над науковими 

темами викладачів 

факультету 

 Кафедра 

української мови 

і літератури, 

кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, 

кафедра 

гуманітарних 

наук 

Статті, публікації Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедр, 

завідувачі 



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 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, 

кафедра 

гуманітарних 

наук 

 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 

Підготовка студентів до 

участі у Всеукраїнській 

студентській олімпіаді з 

української мови і 

літератури, Міжнародному 

конкурсі з української мови 

імені Петра Яцика, 

Міжнародному мовно-

літературному конкурсі 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса 

Шевченка, 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових 

робіт із української мови та 

літератури (у т. ч. методик 

їх викладання) 

 Кафедра 

української мови 

і літератури, 

кафедра 

гуманітарних 

наук 

Дипломи, грамоти 

студентів 

Студенти ВНЗ  Викладачі кафедри, 

завідувач 

Вересень-

жовтень 

Організація та проведення 

Міжнародної 

міждисциплінарної 

науково-практичної 

конференції 

«Комунікативний дискурс у 

полікультурному просторі» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали на 

сайті університету 

Викладачі, 

студенти 

 Кафедра української 

мови і літератури 

Вересень-

жовтень 

Участь у міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Українська 

мова у парадигмі світової 

лінгвістики», до 80-річчя 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Статті Викладачі ВНЗ  доц. Бабій Ю. Б., 

доц. Мікрюкова К. О. 



кафедри української мови 

ОНУ імені І. І. Мечнікова 

Листопад Проведення наукового 

семінару «Дискурс поетів 

Миколаївщини» 

 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 «Філолог на 

сучасному ринку праці» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол 

проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

 доц. Корнієнко І. А. 

Листопад, 

квітень 

Редагування «Наукового 

вісника Миколаївського 

національного університету 

імені В.О.Сухомлинського» 

Серія «Філологічні науки 

(літературознавство)» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Виданий номер 

збірника 

Викладачі ВНЗ  проф. Філатова О. С. 

Листопад-

грудень 

Налагодження наукових та 

науково-методичних 

зв'язків кафедр з 

провідними науковими та 

навчальними закладами 

України 

 Викладачі 

кафедр 

Договори про 

співпрацю 

Викладачі ВНЗ  Завідувачі кафедр 

Грудень Видання колективної 

монографії «Наукова 

парадигма сучасного 

дискурсу: вектори 

актуальних досліджень» (ІІ 

частина) за науково-

дослідною темою кафедри 

«Структурно-семантичні 

особливості дискурсу: 

лінгвістичний, 

лінгводидактичний, 

культурологічний аспекти» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Монографія Викладачі ВНЗ, 

студенти  

 проф. Коч Н. В.,  

доц. Бабій Ю. Б., 

доц. Мікрюкова К. О. 

доц. Каленюк С. О.,  

доц. Желязкова В. В.,  

доц. Олексюк О. М.,  

доц. Абламська О. В.  

доц. Садова Г. Ю. 

Грудень Участь у  Всеукраїнському 

студентському конкурсі 

 Кафедра 

гуманітарних 

 Викладачі ВНЗ, 

студенти 

 доц. Мхитарян О. Д. 



наукових робіт наук 

Грудень Проведення наукового 

семінару «Специфіка 

художнього дискурсу 

українських 

постмодерністів» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Протокол 

проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ  доц. Мікрюкова К. О. 

Січень Підготовка і видання 

колективної монографії  

«Ідіостиль автора» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Монографія Викладачі ВНЗ  проф. Філатова О. С. 

Січень Проведення наукового 

семінара «Вектори 

міфотворчості в сучасній 

літературно-мистецькій 

сфері: український акцент» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол 

проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

 доц. Гурдуз А. І. 

Лютий Оформлення науково-

дослідного проекту «Текст і 

дискурс: лінгвістична та 

літературознавча 

парадигми» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Проект Викладачі ВНЗ, 

студенти 

 проф. Філатова О. С.,  

доц. Гурдуз А. І.  

Лютий Проведення наукового 

семінара «Міжнародні бази 

даних наукометричних 

видань Claud.A.» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Протокол 

проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ  доц. Олексюк О. М. 

Березень Проведення наукового 

семінара «Літературна 

критика і критерії 

художності» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол 

проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

 доц. Романюк Л. М. 

Травень Участь у звітній науково-

практичній конференції 

університету «Наука. 

Студентство. Сучасність» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури, 

кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, 

кафедра 

гуманітарних 

наук 

Програма 

конференції, 

збірник 

Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедри, 

завідувачі 



Квітень Організація участі 

студентів у І та ІІ турі  

студентської олімпіади з 

української мови за 

професійним спрямуванням 

 Кафедра 

гуманітарних 

наук 

Заявки студентів, 

звіт на засіданні 

кафедри 

Студенти ВНЗ  ст. викл. 

Гінкевич О. В. 

Квітень Організація та проведення 

II Всеукраїнської науково-

практичної студентської 

конференції 

«Антропоцентрична 

скерованість сучасної 

наукової лінгвістичної 

парадигми» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали 

конференції 

Викладачі ВНЗ  Викладачі кафедри, 

завідувач 

Квітень Проведення наукового 

семінару «Тенденції 

оптимізації якості 

сучасного рекламного 

дискурсу» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Протокол 

проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ  доц. Бабій Ю. Б. 

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. 

Січень-

травень 

Робота над рукописом 

наукової монографії 

«Лексико-семантичне поле 

«місто» в мові та мовленні» 

(4 др.арк.) 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Монографія Викладачі ВНЗ, 

студенти 

 доц. Мікрюкова К. О. 

Січень-

травень 

Видання монографії 

«Компаративная модель 

мира в паремиях» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Монографія Викладачі ВНЗ, 

студенти 

 доц. Садова Г. Ю. 

Червень  Проведення наукового 

семінара «Внесок київських 

неокласиків у розвиток 

українського тезаурусу: 

наукові й поетичні моделі» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Протокол 

проведення 

семінару 

Викладачі ВНЗ, 

магістри 

 доц. Родіонова І. Г. 

Організаційна робота 

Вересень Перевірка номенклатури  Деканат Номенклатура Викладачі та  Декан факультету 



справ деканату та кафедр, 

її упорядкування 

справ студенти ВНЗ 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 

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 на 

звільнені місця 

 Деканат Документи на 

переведення на 

бюджетні місця 

Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Вересень Укладання регламенту 

роботи факультету на 

2017-2018 н.р. відповідно 

до регламенту роботи 

 Деканат Регламент роботи 

факультету на 

2017-2018 н.р. 

Викладачі ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 



університету 

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 2017 р., 

створення банку даних 

випускників 

спеціальностей факультету 

 Деканат Інформація про 

працевлаштуванн

я  випускників 

Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В.,  

доц. Мхитарян О. Д., 

доц. Желязкова В. В. 

 

Протягом 

року 

Проведення засідань 

студентського 

самоврядування  

 Деканат План роботи 

студради на 2017-

2018 н.р 

Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В., голова 

студради 

Папкова М. М. 

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 занять 

студентів денної форми 

навчання та складання 

розкладу занять під час 

настановчої сесії та 

заліково-екзаменаційних 

сесій студентів заочної 

форми навчання 

 Деканат Розклад 

навчальних занять 

Викладачі та 

студенти ВНЗ 

 Декан факультету 

Гузенко С. В. 

Протягом 

року 

Організація виступів 

викладачів на телевізійних 

каналах, у пресі, в 

інтернет-виданнях з метою 

популяризації української 

мови та профорієнтаційної 

діяльності 

 Кафедра 

української мови 

і літератури, 

кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики, 

кафедра 

Матеріали Викладачі та 

студенти ВНЗ, 

школярі 

 Завідувачі кафедр, 

викладачі  



гуманітарних 

наук 

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 99-ї 

річниці від дня 

народження 

В. О. Сухомлинського та 

104-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 «магістр», 

«бакалавр» 

 Деканат  Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 

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 

 Деканат  Студенти ВНЗ  Декан факультету 

Гузенко С. В. 



«магістр» (ЗФН) 

Виховна робота 

Вересень Концертні програми до 

Дня університету  

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Сценарій заходів Студенти МНУ 

імені 

В. О. Сухомлинсь

кого  

 доц. Олексюк О. М. 

Вересень  «Foot-квест «Історичний 

Миколаїв» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі й 

студенти 

філологічного 

факультету та 

працівники 

Миколаївської 

обласної 

бібліотеки для 

юнацтва 

Працівники 

Миколаївської 

обласної 

бібліотеки для 

юнацтва 

доц. Каленюк С. О. 

Вересень Екскурсія до пам’ятника 

Добра та диспут 

патріотичної 

спрямованості 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти 

філологічного 

факультету 

 доц. Садова Г. Ю. 

Жовтень «Посвята у професію» 

студентів-першокурсників 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали Студенти 

філологічного 

факультету 

 доц. Романюк Л. М. 

Жовтень Осінній бал   Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Сценарій заходу Студенти МНУ 

імені 

В. О. Сухомлинсь

кого  

 доц. Олексюк О. М. 

Жовтень  Музейні свята «Покрова»  Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі й 

студенти 

філологічного 

факультету та 

працівники 

Миколаївського 

обласного 

краєзнавчого 

музею 

Працівники 

Миколаївсько

го обласного 

краєзнавчого 

музею 

доц. Каленюк С. О. 

Жовтень Флешмоб «Єдина родина - 

єдина країна!» до Дня 

захисника Батьківщини 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Студенти-

лінгвісти разом із 

воїнами АТО 

Воїни АТО доц. Бабій Ю. Б. 



Жовтень  Посвята першокурсників у 

студенти «Ти і я - одна 

лінгвістична сім’я!» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали  Викладачі та 

студенти 

філологічного 

факультету 

 доц. Бабій Ю. Б. 

Жовтень Фотовиставка «Осінні 

барви моєї України» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти 

філологічного 

факультету 

 доц. Садова Г. Ю. 

Жовтень Дискусійний клуб з нагоди 

110-річчя від дня 

народження Олега 

Ольжича (1907-1944), 

письменника, науковця, 

політичного діяча  

 Кафедра 

гуманітарних 

наук 

Матеріали Студенти ІІІ 

курсу 

філологічного 

факультету  

 доц. Мхитарян О. Д. 

Листопад Радіодиктант національної 

єдності: у рамках реалізації 

Концепції національно-

патріотичного виховання 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали  Учні ЗОШ 

м. Миколаєва, 

студенти 

коледжів та ВНЗ 

Миколаєва 

Учні ЗОШ 

м. Миколаєва, 

студенти 

коледжів та 

ВНЗ 

Миколаєва 

проф. Філатова О. С. 

Листопад  Брейн-ринг 

«Шлях до слова» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Студенти 

філологічного 

факультету та 

випускники ЗОШ 

м. Миколаєва 

Випускники 

ЗОШ 

м. Миколаєва 

доц. Абламська О. В. 

Листопад «Свято залікової книжки» 

до Дня студента 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти 

філологічного 

факультету 

 доц. Бабій Ю. Б. 

Листопад Інформаційно-виховна 

бесіда «Захист Вітчизни - 

конституційний обов’язок 

кожного громадянина»  

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Текст бесіди Студенти ІІ курсу 

філологічного 

факультету 

 доц. Гурдуз А. І. 

Листопад Літературна вітальня з 

нагоди 125-річчя від дня 

народження Михайла 

Семенка (1892-1937) 

 Кафедра 

гуманітарних 

наук 

Матеріали Студенти ІІІ 

курсу 

філологічного 

факультету  

 доц. Мхитарян О. Д. 

Листопад Олімпіада з дисципліни 

«Українська мова за 

 Кафедра 

гуманітарних 

Роботи учасників 

олімпіади 

Студенти 

філологічного 

 ст. викл. 

Гінкевич О. В. 



професійним 

спрямуванням» серед 

студентів негуманітарних 

спеціальностей 

наук факультету 

Листопад Літературна вітальня «Моя 

творчість» 

 Кафедра 

гуманітарних 

наук 

Матеріали Студенти 

філологічного 

факультету 

 ст. викл. 

Гінкевич О. В. 

Грудень Науковий семінар 

«Специфіка художнього 

дискурсу українських 

письменників-

постмодерністів» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Звіт на засіданні 

кафедри, 

матеріали 

Викладачі та 

студенти 

філологічного 

факультету 

 ст. викл. 

Мікрюкова К. О. 

Грудень Тематична година 

«Вивчаємо історію 

університету» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти 

філологічного 

факультету 

 доц. Садова Г. Ю. 

Грудень Круглий стіл «Інноваційні 

технології літературної 

освіти у світлі тенденцій 

Нової української школи: 

проблеми й перспективи»  

 Кафедра 

гуманітарних 

наук 

Матеріали Студенти й 

викладачі 

філологічного 

факультету, 

вчителі та 

випускники ЗОШ 

м. Миколаєва, 

представники 

МОІППО 

Учителі та 

випускники 

ЗОШ 

м. Миколаєва, 

представники 

МОІППО 

доц. Мхитарян О. Д. 

Грудень - 

січень 

Олімпіада з прикладної 

лінгвістики для учнів 

загальноосвітніх шкіл 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі й 

студенти 

філологічного 

факультету та 

учні ЗОШ 

м. Миколаєва 

Учні 

ЗОШ 

м. Миколаєва 

проф. Коч Н. В. 

Протягом І 

семестру  

«Нація, яка прокидається» 
- уроки виховання 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі й 

студенти 

філологічного 

факультету, 

працівники 

Миколаївської 

обласної 

бібліотеки імені 

Працівники 

Миколаївської 

обласної 

бібліотеки  

імені 

М. Кропивниц

ького 

доц. Бабій Ю. Б. 



М. Кропивницько

го 

Протягом І 

семестру 

Психологічні тренінги 

«Лідерство українців» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Студенти 

філологічного 

факультету разом 

із Центром 

психологічної 

підтримки МНУ 

імені 

В. О. Сухомлинсь

кого 

Працівники 

Центру 

психологічної 

підтримки 

МНУ імені 

В. О. Сухомли

нського 

доц. Садова Г. Ю. 

Лютий Квест «ГраVikкон» до 

Міжнародного дня рідної 

мови 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали Студенти 

філологічного 

факультету 

 проф. Філатова О. С. 

Лютий Профорієнтаційний захід 

«Філологічний старт» 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали Учні ЗОШ 

м. Миколаєва та 

Миколаївської 

області, студенти 

коледжів та ВНЗ 

Миколаєва 

Учні ЗОШ 

м. Миколаєва 

та 

Миколаївської 

області, 

студенти 

коледжів та 

ВНЗ 

Миколаєва 

проф. Філатова О. С. 

Лютий День відкритих дверей 

факультету 

 Деканат Матеріали Студенти 

філологічного 

факультету та 

випускники ЗОШ 

м. Миколаєва та 

Миколаївської 

області 

Випускники 

ЗОШ 

м. Миколаєва 

та 

Миколаївської 

області 

доц. Мхитарян О. Д. 

Лютий Олімпіада з прикладної 

лінгвістики серед 

старшокласників 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Старшокласники 

ЗОШ 

м. Миколаєва 

Старшокласни

ки 

ЗОШ 

м. Миколаєва 

доц. Абламська О. В. 

Лютий «Літературна вітальня»  Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти 

філологічного 

факультету 

 доц. Садова Г. Ю. 

Лютий Перфоманс до Дня рідної  Кафедра Матеріали Студенти  доц. Корнієнко І. А. 



мови: у рамках реалізації 

концепції національно-

патріотичного виховання 

української мови 

і літератури 

філологічного 

факультету 

Лютий  «Творча майстерня 

філологів»: конкурс 

творчих робіт «Мово рідна, 

слово рідне» із 

презентацією робіт 

переможців до Дня рідної 

мови 

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Конкурсні роботи Студенти 

філологічного 

факультету 

 доц. Баденкова В. М. 

Березень Літературний марафон 

«Шевченко forever»  

 Кафедра 

української мови 

і літератури 

Матеріали Учні ЗОШ 

м. Миколаєва, 

студенти 

філологічного 

факультету 

Учні ЗОШ 

м. Миколаєва  

проф. Філатова О. С. 

Квітень Круглий стіл «Ціннісні 

орієнтири сучасної молоді» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали  Викладачі та 

студенти-

лінгвісти 

 доц. Бабій Ю. Б. 

Квітень Брейн-ринг «Шлях до 

слова» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали  Студенти 

філологічного 

факультету 

 доц. Садова Г. Ю. 

Квітень Методичний 

інтерактивний колоквіум 

«Виховання засобами 

мистецтва слова в умовах 

сучасної школи» 

 Кафедра 

гуманітарних 

наук 

Матеріали  Студенти 

філологічного 

факультету 

 доц. Мхитарян О. Д. 

Травень Лекція від представників 

роду Шевченка на 

Миколаївщини до Дня 

слов’янської писемності та 

мови 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Текст лекції Викладачі й 

студенти 

філологічного 

факультету та 

працівники 

Миколаївського 

обласного 

краєзнавчого 

музею 

Працівники 

Миколаївсько

го обласного 

краєзнавчого 

музею 

доц. Каленюк С. О. 

Травень Конкурс творчих і 

наукових робіт «У слові 

 Кафедра 

української мови 

Конкурсні роботи Учні ЗОШ 

м. Миколаєва та 

Учні ЗОШ 

м. Миколаєва 

проф. Філатова О. С., 

доц. Родіонова І. Г. 



 

 

Декан філологічного факультету             Гузенко С. В. 

розкривається душа» і літератури Миколаївської 

області, студенти 

філологічного 

факультету 

та 

Миколаївської 

області 

Протягом ІІ 

семестру 

Психологічні тренінги 

«Родинні стосунки 

українців» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Студенти 

філологічного 

факультету разом 

із Центром 

психологічної 

підтримки МНУ 

імені 

В. О. Сухомлинсь

кого 

Працівники 

Центру 

психологічної 

підтримки 

МНУ імені 

В. О. Сухомли

нського 

доц. Садова Г. Ю. 

Протягом ІІ 

семестру 

Благодійна акція 

«Материнська ласкава 

усмішка» 

 Кафедра 

загальної та 

прикладної 

лінгвістики 

Матеріали Викладачі та 

студенти-

лінгвісти 

 доц. Бабій Ю. Б. 


