
 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
з популяризації української мови  

  

на I півріччя 2021/22 навчального року 

 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.    Видання посібників з української 

мови 

вересень-

грудень,   

2021 р. 

 проф. Віват Г. І. 

ст. викл. Філіпенко 

О. І. 

викл. Гриньків О.В.  

2.  Фольклорна вікторина, присвячена 

140 річниці з дня народження Івана 

Кочерги.  

жовтень, 

2021 р. 

   

викл. Гриньків О.В. 

3.  Засідання Літературної Вітальні,  

присвячене  Дню української 
писемності та мови  

листопад, 

2021 р. 

 

викладачі кафедри 

4.  Участь в  конференції «Зарубіжні 

письменники і Україна»  

листопад, 

2021 р. 

 

викл. Гриньків О.В. 

5. Робота гуртків: 

1. «Термінологічні системи 

технологічних галузей». 

2. «Впровадження інформаційно-

комунікативних технологій для 

вивчення української мови як 

іноземної». 

3. «Сучасні проблеми українського 

термінознавства» 

  

 

 

вересень- 

грудень, 

2021 р. 

 

 

проф. Віват Г. І. 

доц. Машарова Я. В. 

 

 ст.викл. Філіпенко 

О. І. 

викл. Гриньків О.В. 

 

 

ст. вик. Лупол А. В. 

 

 

  Завідувач кафедри українознавства                                                    

 та лінгводидактики                                                                    Ганна ВІВАТ                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 



  ПЛАН ЗАХОДІВ 
 з популяризації української мови  

 

 на II півріччя 2021/22 навчального року 

 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.  "Етикетні норми як сегмент 

культури спілкування". Вебінар 

лютий, 

2022 р. 

проф. Віват Г. І. 

   

2.  Засідання «круглого столу»: «Мовна 

політика в Україні та Канаді» 

лютий,   

2022 р. 

 доц. Машарова Я. В 

 

3.   Засідання Літературної Вітальні : 

«Шевченківські читання». 

березень, 

2022 р. 

  ст. викл. Лупол А. 

В. 

4   Пізнавально -виховний захід: 

«Віртуальна подорож  Україною». 

квітень, 

2022 р. 

 

  викл. Гриньків О.В. 

 

 

5  Вишиванка - символ єднання 

українського народу". Національно-

патріотичний захід  

 

квітень, 

 2022 р. 

ст.викл. Філіпенко 

О. І. 

 

6 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, 

2022 р. 

 

проф. Віват Г. І. 

доц. Машарова Я. В. 

 

 ст.викл. Філіпенко 

О. І. 

викл. Гриньків О.В. 

 

 

ст. вик. Лупол А. В. 

 

 

 

 



З В І Т 

                                                     ПРО ВИХОВНУ РОБОТУ   

 

кафедри українознавства та лінгводидактики 

 

за  I семестр 2021-2022 н. р. 
 

Виховна робота на кафедрі  проводиться  згідно з  затвердженим 

планом і розробленою концепцією виховної роботи за такими напрямами: 

навчальна робота, наукова робота, правове виховання, патріотичне 

виховання, спортивно-оздоровча робота, культурно-масові заходи, морально-

етичне виховання.   

Робота викладачів  проводилась  у співпраці з деканатом, студентською 

радою, інститутом культури та мистецтва.  

Вересень-грудень, на кафедрі видали 2 посібники з української мови: 

 

6 жовтня, на кафедрі проведено Фольклорна вікторина, присвячена 140 

річниці з дня народження Івана Кочерги. І. Кочерга – один із талановитих 

драматургів першої половини XX століття.  У його творчому доробку 

драматичні поеми, філософські й історичні драми, комедії і водевілі, що 

ввійшли до золотого фонду української драматургії.   

 



 

9 листопада на кафедрі  проведено в  дистанційному 

режимі   засідання Літературної Вітальні, присвячене  Дню української 

писемності та мови. 

 9 листопада українська громада відзначає велике духовне свято — 

День української писемності і мови, що яскраво засвідчує багатолітній 

тернистий шлях  рідного слова і його безсмертних творців. Мова — це 

велике національне надбання, коштовний скарб із могуття інтелекту 

і  моралі, це пісня душі, покладена на слова.   

                 

 

 

24 листопада о 13. 20 в Zoom взяли участь в  конференції «Зарубіжні 

письменники і Україна» в Одеському фаховому коледжі 

http://ukrlingvo.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2020/11/IMG_3539-e1606056938608.jpg
http://ukrlingvo.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2020/11/IMG_3539-e1606056938608.jpg


 

Вересень-грудень, на кафедрі працюють такі гуртки: 

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»  ст. вик. Лупол А. В 
 

 

 

Завідувач кафедри українознавства 

та лінгводидактики                                                                  Ганна ВІВАТ                                                    


