
 

План  

 виховної роботи кафедри українознавства та лінгводидактики 

 на 2020/21 навчальний рік 

 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  Вікторина  до дня української мови 

та писемності: «Люби і знай свій 

рідний край”. 

листопад, 

2020 р. 

ст.викл. 

 Філіпенко О.І., 

викл.  Гриньків О. В. 

2.   Участь в  конференціях «Леся 

Українка і родина Косачів в історії 

української та світової культури» та 

«Вона жива і буде вічно жити ». 

лютий, 

2021 р. 

проф. Віват Г. І. 

 ст. викл. Філіпенко 

О. І. 

викл. Гриньків О.В. 

3.  Засідання «круглого столу» знавців 

Шевченківської спадщини: 

«Шевченківські читання».  

березень,   

2021 р. 

  

викладачі кафедри 

4.  Фольклорна вікторина березень, 

2021 р. 

 проф. Віват Г. І. 

ст. викл. Філіпенко 

О. І. 

викл. Гриньків О.В. 

5.  Засідання Літературної Вітальні 

«Життя і творчість Григорія 

Сковороди» 

квітень, 

2021 р. 

доц. Южакова О. І. 

   

 

6.  День Вишиванки травень, 

 2021 р. 

викладачі кафедри 

7. Робота гуртків: 

1. «Термінологічні системи 

технологічних галузей». 

2. «Впровадження інформаційно-

комунікативних технологій для 

вивчення української мови як 

іноземної». 

3. «Сучасні проблеми українського 

термінознавства» 

  

березень-

травень, 

2021 р. 

 

проф. Віват Г. І. 

доц. Машарова Я. В. 

 

 ст.викл. Філіпенко 

О. І. 

викл. Гриньків О.В. 

 

 

доц. Южакова О. І. 

ст. вик. Лупол А. В. 

 

 

  Завідувач кафедри українознавства                                                  Г.І.Віват                                                              

 та лінгводидактики,  

доктор філологічних наук, професор                                                             



З В І Т 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

українознавства та лінгводидактики 

 

за  I семестр 2020-2021 н. р. 
 

Виховна робота на кафедрі  проводиться у відповідності з 

затвердженим планом і розробленою концепцією виховної роботи за такими 

напрямами: навчальна робота, наукова, правове виховання, патріотичне 

виховання, спортивно-оздоровча, культурно-масова, морально-етичне 

виховання.  

Робота викладачів  проводилась в співпраці з деканатом, студентською 

радою, інститутом культури та мистецтва.  

9 листопада 2020 року на кафедрі, проведено в дистанційному режимі 

вікторину присвячену Дню української писемності та мови «Люби і знай 

свій рідний край». У заході взяли участь викладачі та студенти академії – 40 

учасників. 
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   28 вересня 2020 року   на платформі  ZOOM, була проведена лекція.  

присвячена 175- річниці дня народження Івана Карповича Карпенка-Карого. 

 

 

Завідувач кафедри українознавства 

та лінгводидактики, 

доктор філологічних наук, професор                                                                             Г. І. Віват  
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З В І Т ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

на кафедрі українознавства та лінгводидактики 

за II семестр 2020-2021 н. р. 

 Виховна робота на кафедрі проводиться у відповідності з затвердженим планом і 

розробленою концепцією виховної роботи за такими напрямами: навчальна робота, 

наукова робота, правове виховання, патріотичне виховання, спортивно-оздоровча, 

культурно-масова робота, морально-етичне виховання. Робота викладачів проводилась у 

співпраці з деканатом, студентською радою, інститутом культури та мистецтва.   

21-25 лютого 2021 р. викладачі кафедри українознавства та лінгводидактики на 

чолі з д.філол.н., проф. Віват Г.І. приєдналася до студентських  онлайн-конференцій, 

пошанування української поетеси Лесі Українки (до 150-річчя від дня народження). 

 

9 березня  2021 року,  проведено в  дистанційному режимі засідання «круглого 

столу» знавців Шевченківської спадщини: «Шевченківські читання».  

 



19 березня 2021 року -  проведено в дистанційному режимі засідання  

Літературної Вітальні «Життя і творчість Григорія Сковороди», до 300-річчя від дня 

народження відомого українського філософа, поета, гуманіста. У заході взяли участь 

викладачі та студенти академії – 64 учасники. 

 

23 березня  2021 року  відбулася   Фольклорна вікторина,  присвячена тижню 

факультету економіки, бізнесу і  контролю.   

 



Протягом березня-травня 2021 року ,  проведено засідання наукових гуртків: 1. 

«Термінологічні системи технологічних галузей», (проф. Віват Г. І.; доц. Машарова Я. В.) 

2. «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій для вивчення української 

мови як іноземної», (ст.викл. Філіпенко О. І.; викл. Гриньків О.В.) 3. «Сучасні проблеми 

українського термінознавства», (доц. Южакова О. І.; ст. вик. Лупол А.В.)  У гуртках  взяли 

участь  студенти академії.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

20 травня 2021 року ,  проведено в дистанційному режимі засідання  Літературної 

Вітальні «День вишиванки». У заході взяли участь викладачі та студенти академії – 24 

учасники. 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

українознавства та лінгводидактики,  

доктор філологічних наук, професор                           Ганна Віват                                                                               


