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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ТА
СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
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№
п/п

Назва заходу (зміст роботи)

Термін
виконання

Виконавці

Організаційна робота
1.

Участь у загальноуніверситетській
церемонії посвяти у студенти

вересень

2.

Розподіл студентів І курсу на
академічні групи
Призначення кураторів академічних
груп
Обрання старост академічних груп

вересень

Деканат,
самоврядуван
ня
Деканат

серпень

Деканат

вересень

Затвердження планів роботи вченої
ради
та
навчально-методичної
комісії факультету
Здійснення адаптаційних заходів
щодо навчання першокурсників у
ЗВО
Участь у трудових недільниках (у
гуртожитку, на факультеті, на
території
університету)
з
благоустрою
Активізація
профорієнтаційної
роботи на факультеті

вересень

Деканат,
самоврядуван
ня
Деканат, зав.
кафедр

3.
4.

5.

6.

7.

8.

10.

Проведення колективних зборів
батьків і активу факультету з метою
інформування про стан успішності,
трудової
дисципліни
та
громадського життя студентів
Формування активу груп

11.

Проведення старостату

9.

протягом року

Деканат,
куратори груп

протягом року

Деканат,
куратори,
самоврядуван
ня
Деканат, зав.
кафедр,
самоврядуван
ня
Деканат,
куратори

постійно

вересень,
жовтень

вересень
2 рази на місяць

Заст. декана,
самоврядуван
ня
Заст. декана,

12.

13.

14.

15.

Затвердження графіка чергування
викладачів
факультету
в
студентських гуртожитках №3 і №4
для
проведення
постійного
контролю за санітарно-побутовими
умовами та дисципліною студентів
Організація
роботи
кураторів
академічних груп і контроль за їх
роботою
Активізація
студентського
самоврядування та стимулювання
діяльності студентського центру
Участь в організації та проведенні
церемонії вручення дипломів

вересень

протягом року

Деканат, зав.
кафедр

протягом року

Деканат,
самоврядуван
ня
Деканат,
куратори,
самоврядуван
ня
Деканат,
методична
рада
Деканат,
куратори
Зав. кафедр,
лаборанти
кафедр

червень

16.

Контроль за навчальним, виховним
та науковим процесом на факультеті

постійно

17.

Організація
робочих
семінарів
кураторів академічних груп
Організація тематичних книжкових
виставок із нагоди свят, відзначення
пам’ятних
дат
та
з
метою
ознайомлення
студентів
із
сучасними науковими досягненнями
в гуманітарній сфері
Участь кураторів академічних груп у
загальноуніверситетських семінарах
з метою обміну досвідом
Організація студентських вечорів
відпочинку, літературних вечорів
Відвідування ТЮГу, театру драми і
музичної комедії ім. Щепкіна, музеїв
Участь у підготовці до святкування
знаменних дат, подій, ювілеїв

постійно

18.

19.

20.
21.
22.

самоврядуван
ня
Деканат,
куратори,
самоврядуван
ня

постійно

постійно

Деканат,
куратори груп

постійно

Деканат,
куратори
Деканат,
куратори
Куратори,
самоврядуван
ня

постійно
протягом року

Навчальна робота
1.

Організація

та

проведення

за графіком

Деканат, зав.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

навчальних та виробничих практик
Діагностика якості навчання в
листопад,
міжсесійний період на факультеті
квітень
Контроль деканату, зав. кафедр за протягом року
якістю викладання дисциплін
Контроль за етапами написання протягом року
кваліфікаційних робіт
Організація та проведення зимової
груденьта літньої екзаменаційної сесії
січень;
травеньчервень
Створення ефективних умов для протягом року
активної співпраці професорськовикладацького складу та студентів
факультету
Контроль
за
підготовкою
до протягом року
підсумкової атестації
Робота над програмами підсумкової
листопад,
атестації за ОР «бакалавр» та
березень
«магістр».
Організація і проведення загальних
вересень
зборів кураторів зі студентами І
курсу з метою ознайомлення з ECTS
Робота над освітньо-професійними
груденьпрограмами, навчальними планами,
березень
робочими навчальними планами на
2020-2021 н.р. відповідно до
державних стандартів та вимог
ECTS
Звітність старост академгруп про
щотижня
відвідування занять студентами
Контроль за трудовою дисципліною протягом року
викладачів
та
співробітників
факультету
Участь викладачів факультету в протягом року
загальноуніверситетських
методичних семінарах, нарадах тощо
з питань упровадження ECTS,
дистанційного навчання, академічної
доброчесності
Засідання
фахової
атестаційної
серпенькомісії щодо зарахування бакалаврів
вересень
для навчання за ОР «магістр».

кафедр
Деканат
Деканат, зав.
кафедр
зав. кафедр
Деканат

Деканат,
кафедри
Деканат,
зав. кафедр,
голови ЕК
Зав. кафедр,
деканат
Деканат,
куратори
Зав. кафедр,
Деканат

Деканат
Деканат, зав.
кафедр
Деканат,
зав. кафедр

Деканат, зав.
кафедр

15.

16.

Планування самостійної роботи
студентів та контроль за її
виконанням
Активізація
на
кафедрах
взаємовідвідування лекційних та
практичних занять у робочому
режимі та відкритих занять.

постійно
постійно

Зав. кафедр,
індивідуальні
куратори
Зав. кафедр

Навчально-методична робота
1.

2

2.

3.

4.

5.

6.

Створення ефективних умов для
активізації навчального процесу,
співпраці професорськовикладацького складу факультету та
студентів в умовах ECTS
Обговорення змістового наповнення
освітніх
компонентів
освітніх
програм Середня освіта (Українська
мова і література), Середня освіта
(Українська мова і література.
Англійська мова).
Організаційні
заходи
щодо
покращення навчально-методичної
бази
в
системі
кредитнотрансферного
навчання,
на
платформі Moodl
Контроль за трудовою дисципліною
викладачів
та
співробітників
факультету
Удосконалення
методичного
забезпечення
самостійної
та
індивідуальної роботи студентів
факультету,
дистанційного
навчання, неформальної освіти
Перевірка
готовності
та
відповідності робочих навчальних
програм для успішного здійснення
освітньої діяльності
Організація та проведення семінарів
кафедр

упродовж
року

Деканат, зав.
кафедр

упродовж
року

Деканат, зав.
кафедр

упродовж
року

Деканат, зав.
кафедр

упродовж
року

Зав. кафедр

вересень

Деканат,
зав. кафедр

упродовж
року

- Науково-методичний семінар
«Результати перевірки якості
робочих програм»;
вересень

завкафедри

7.

8.

9.
10.
11.

- Науково-методичний семінар
зі
стейкхолдерами
щодо
освітніх програм
- Інновації
у
підвищенні
кваліфікації вчителя
- Академічна доброчесність
- Учитель літератури в умовах
інноваційних технологій
- Риторична культура вчителя
- Неформальна освіта вчителясловесника
- Методика організації роботи
спецкурсів
з
літератури
для
іноземних студентів гуманітарного
профілю
- Стратегії вивчення зарубіжної
літератури в роботі з іноземними
студентами
- «Сучасні онлайн-інструменти в
професійній діяльності вчителясловесника»
- Організація самоосвіти в процесі
вивчення
світової
літератури
іноземними студентами
- Проблема мінімізації теоретичного
і
практичного
матеріалу
з
лінгвістичних
дисциплін
для
іноземних студентів в умовах
дистанційного навчання
Перевірка
екзаменаційної
документації
для
ефективного
проведення літньої та зимової
екзаменаційної сесії
Семінар
для
вчителів-русистів
«Слобожанська весна: методичні
пошуки та знахідки»
Затвердження програм випускних
іспитів.
Аналіз питань упровадження ECTS
Систематичне проведення засідань
навчально-методичної
комісії
факультету, навчально-методичних
комісій
на
кафедрах,
рад

жовтень

доц..Кириленко
Н.І.
проф.. Семеног
О.М.

листопад
грудень
січень

лютий
березень
квітень

доц.Захарова
В.А.
доц.. Герман
В.В
викл. Ячменик
М.М..
доцент Іванова
І. Б.
доцент
Савченко З. В.
доц.. Громова
Н.В.
доцент
Медвідь Н. О.

травень
доцент
Пахненко І. І.

груденьквітень

Деканат, голова
методичної ради

квітень

Статівка В.І.

березень

Деканат

постійно

Деканат, зав.
кафедр
голова
методичної
ради, зав.
кафедр

раз на 1
місяць

12.
13.

14.

15.

стейкхолдерів
Проведення
міжкафедральних
методичних семінарів на факультеті
Перевірка готовності документації
для успішного проведення зимової
сесії.
Складання
розкладу
консультацій, іспитів.
Тиждень медіаграмотності

1

раз
на
голова
квартал
методичної ради
остання
Деканат
декада
листопада
жовтень

Активізація індивідуальної роботи зі
студентами
(проведення
консультацій, робота у гуртках за
інтересами, участь у
самоврядуванні,
науковому,
культурному житті факультету)

постійно

Ячменик М.М.,
учасники
Міжнародного
проєкту
«Вивчай і
розрізняй:
інфомедійна
грамотність»
Деканат,
зав. кафедр

Наукова робота
Вид наукової діяльності

№
1

Термін
виконання
Організаційна діяльність
Затвердження на засіданні вченої
до 10 вересня
ради тематичного плану науководослідної роботи факультету

2

Затвердження на засіданні вченої
ради перспективного плану
міжнародної діяльності факультету

до 10 вересня

3

Робота кафедр над колективною
темою НДР, зареєстрованою в
УкрІНТЕІ:

упродовж
року

- Формування культуромовної
особистості фахівця в умовах
неперервної освіти»,
- Літературознавчий аналіз
тексту: концепції, коди,

Відповідальні
заступник
декана
факультету з
наукової роботи
заступник
декана
факультету з
наукової роботи

проф. Семеног
О.М.,
проф.. Горболіс
Л.М.

4

5

6

методи інтерпретації»
Робота наукових шкіл
- Розвиток
і
саморозвиток
культуромовної
особистості
фахівця-дослідника у процесі
неперервної освіти.
- Наукова
школа
доктора
педагогічних наук, професора
Статівки В.І.
Робота при кафедрах науководослідних лабораторій
- студентська
дослідницька
лабораторія з вивчення і
презентації
передового
педагогічного
досвіду
в
загальноосвітніх
і
вищих
навчальних
закладах
«Академічна
культура
дослідника»;
- науково-дослідна лабораторія
«Лабораторія українського
фольклору»
- науково-дослідна лабораторія
«Лабораторія літературного
краєзнавства»
Організація та проведення науковотеоретичних та науково-практичних
конференцій, інтернет-конференцій
міжнародного, всеукраїнського та
регіонального рівнів на базі
факультету. Забезпечення вчасної
звітності по наукових заходах згідно
з формою.
- щорічна
науково-практична
студентська
конференція
«Шляхами легенд»

упродовж
року
проф. Семеног
О.М.
проф. Статівка
В.І.
упродовж
року
проф. Семеног
О.М.

доц. Пʼятаченко
С.В.
.
доц. Кириленко
Н.І.
упродовж
року

жовтень

- Всеукраїнська
науковопрактична
конференція 24-25 жовтня
«Інновації
в
освіті
і
педагогічна
майстерність
учителя-словесника»
- Міжнародна

науково-

завкафедри
української
мови, заступник
декана
завкафедри
української
мови, заступник
декана
кафедра

практична конференція «Мова
– фольклор – література: жовтень
аспекти міждисциплінарної
взаємодії (до 185-річчя від дня
народження О. О. Потебні)»
- Міжнародна
наукова
інтернет-конференція
для
молодих учених і студентів листопад
«Філологія,
лінгводидактика, професійна
комунікація в науковому
дискурсі»
- Міжнародна
науковопрактична
інтернетконференція
«Сучасні листопад
тенденції
у
викладанні
іноземних мов у світі»
- Міжнародна
науково- грудень
практична
інтернетконференція «Культуромовна
особистість фахівця у ХХІ
ст.»
- Всеукраїнська
краєзнавча
студентсько-учнівська
науково-практична
конференція «Сумщина в
історико-філологічному
вимірі»

ІІІ Міжнародна наукова
конференція «Формування
мовного естетичного ідеалу
засобами навчальних
дисциплін».

- Міжнародна

науково-

Громова Н.П.,
Герман В.В.
Кириленко Н.І.

завкафедри
германської
філології

березень
заступник
декана,
завкафедри
української мови

- міжуніверситетська
квітень
студентська
науковопрактична
конференція
«Актуальні
питання
фольклору
та
фольклористики»;
-

російської мови,
зарубіжної
літератури та
методики їх
викладання

квітень

заступник
декана,
завкафедри
української мови
завкафедри
української
мови, російської
мови та
зарубіжної
літератури,
заступник

практична
конференція травень
здобувачів вищої освіти і
молодих учених
«Академічна
культура
дослідника в
освітньому
просторі»
- Участь
у
міжнародних,
всеукраїнських,
університетських
конференціях

7
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Організація та проведення науковометодичних семінарів
міжнародного, всеукраїнського,
регіонального рівнів на базі
факультету.
- Обласний науково-практичний
семінар для молодих учених і листопад
студентів «Актуальні питанні
філології та методології»
- Всеукраїнський семінар
«Слобожанська весна:
методичні пошуки та
знахідки» Всеукраїнська
науково-практична
конференція з міжнародної
квітень
участі (спільно з кафедрою
російської мови, зарубіжної
літератури та методики їх
викладання)
Міжнародний вебінар
«Рідномовна і багатомовна освіта
у контексті сталого розвитку
суспільства» (Спільно з кафедрою
ЮНЕСКО Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН
березень
України);
Робота секцій осередку
Сумського осередку Наукового
товариства ім. Т. Шевченка
Організація та проведення семінарів
кафедр

декана
завкафедри
української
мови, заступник
декана
завкафедри
української мови
і літератури,
заступник
декана
завкафедри
української мови
і літератури
усі викладачі

заступник
декана, зав
кафедри
завкафедри
російської мови
та зарубіжної
літератури,
української мови
і літератури,
заступник
декана
проф. О.М.
Семеног,
асп.
доц.Владимиров
а В.М.,
доц.Кириленко
Н.І., доц.
Пятаченко С.В.
(голова)
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- Еволюція «жіночої прози» в
літературі кінця ХХ – початку ХХІ
століття
- Тема України у творчості
зарубіжних письменників;
- Розвиток української жіночої
прози початку ХХІ ст.;
- Інформаційно-комп’ютерні
технології вивчення
української літератури у вузі
та школі
- Література рідного краю:
етнокультурні коди
Співпраця зі школами, МАН та
іншими закладами міста, області,
України
- Проведення тематичних
лекцій, практичних занять,
консультацій до написання
наукових робіт зі слухачами
МАН м.Суми і області;
- Член журі конкурсу-захисту
МАН
- Член науково-методичної ради
СШ № 17.
- Проведення занять
профорієнтаційного характеру
під час педагогічної практики
студентами і магістрантами;
- Розширення звʼязків з
учителями Сумської області та
залучення їх до
експериментальної діяльності.
- Створення групи наукової
допомоги ІППУ в м. Суми.
- Читання лекцій для учителів
області.
Участь у наукових заходах
університету, міста, області і т.д.
- Участь у наукових заходах,
присвячених Т. Шевченку:
міжуніверситетські читання;
міський шевченківський захід
у обласному художньому
музеї ім. Н. Онацького.

доцент Іванова І.
Б.
доцент
П’ятаченко С.
В.).

упродовж
року

доц..Владимиро
ва В.М.
доц..Захарова
В.А.
доц. Кириленко
НІ.

упродовж
року

упродовж
року
березеньтравень

Кириленко Н.І.,
Владимирова
В.М., Герман
В.В.
Кириленко Н.І.,
Владимирова
В.М., Семеног
О.М.,
Громова Н.В.
Владимирова
В.М.
керівники
педагогічної
практики
завкафедри,
заступник
декана
завкафедри,
заступник
декана
викладачі
кафедр
усі викладачі
доц. Кириленко
Н.І.,
доц.
Владимирова
В.М.
доц. Кириленко
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Брати участь у наукових
заходах
факультету,
університету
до
Дня
української /рідної мови, Дня
філолога, Дня слов’янської
писемності
Підготовка та подання заявок до
МОН України на виконання
держбюджетних науково-дослідних
робіт
- Фольклор України:
регіональні та
загальнонаціональні
етнокультурні коди
- Формування академічної
культури майбутнього
педагога-дослідника в умовах
творчого середовища:
інтердисциплінарний аспект»
Проведення тематичних лекцій,
практичних занять, консультацій до
написання наукових робіт зі
слухачами МАН м. Суми і області;
Проведення занять
профорієнтаційного характеру під
час педагогічної практики
студентами і магістрантами
Участь у наукових заходах
факультету, університету до Дня
української /рідної мови, Дня
філолога, Дня української і
слов’янської писемності
Удосконалення співпраці з
науковими установами НАН
України
та галузевими академіями наук
України,
обласними та районними
держадміністраціями щодо спільної
організації наукових заходів на базі
факультету
Спільно
із
Сумським
обласним
інститутом
післядипломної
педагогічної

упродовж
року

Н.І.,
доц.
Владимирова
В.М.
усі викладачі
кафедр

згідно з
оголошеним
конкурсом
доц. П’ятаченко
С.В.,
доц. Кириленко
Н.І.
проф.Семеног
О.М.

жовтень,
беезень

доц.Герман
В.В.., Кириленко
Н.І.,
Владимирова
В.М.
магістранти,
студенти 4 курсу

упродовж
року

заступник
декана,
завкафедри

упродовж
року

Семеног О.М.,
Рудь О.М.
Громова Н.В.
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освіти
Співпраця з відділом змісту
технологій навчання дорослих,
кафедрою ЮНЕСКО Інституту
педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України за такими
напрямами:
моніторинг
якості
мовної підготовки фахівця в умовах
неперервної освіти;
Проведення вебінару «Рідномовна і
багатомовна освіта в контексті
сталого розвитку суспільства»
Співпраця із Сумською обласною
державною адміністрацією
обласний етап Міжнародного
конкурсу з української мови імені
Петра Яцика
Співпраця з відділом діалектології
Інституту української мови
НАН України
Членство у спеціалізованих вчених упродовж
радах (голова/заступник/членство): року
− із
захисту
докторських
дисертацій;
із захисту кандидатських дисертацій
- член спеціалізованої вченої
ради К56.146.01 Глухівського
національного педагогічного
університету імені Олександра
Довженка із захисту
кандидатських дисертацій;
- член спецради із захисту
кандидат. дис. К 26.053.22
Національного педагогічного
університету ім.
М. П. Драгоманова;
- член Спеціалізованої вченої
ради К 55.053.01 СумДПУ
імені А.С. Макаренка;
Спеціалізованої вченої ради
Д 67.053.01 Херсонського
державного університету (на
даний момент).
- спеціалізована вчена рада
Д55.053.01Сумського

Семеног О.М.

Семеног О.М.

Усі викладачі
кафедри

проф.
О.М.Семеног

проф. Горболіс
Л.М.

проф. Статівка
В.І.

проф.
О.М.Семеног
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державного педагогічного
університету імені
А.С.Макаренка із захисту
докторських дисертацій
Участь у науково-методичних,
експертних радах, комісіях
(голова/заступник/членство):
- міжнародних;
- всеукраїнських;
- регіональних;
- університетських
- Членство
у
Науковометодичній раді Міністерства
освіти і науки України (НМК
№15
«Науково-методична упродовж
комісія
з
організаційно- року
методичного
забезпечення
вищої освіти», спеціальність
301,
підкомісія
«Освіта
впродовж життя, визнання
неформального
та
інформального навчання»);
- у Науковій раді МОН України,
секція «Соціально-історичні
науки»;
- Участь у роботі робочої групи
з розроблення навчальних
програм для учнів 10-11 кл.,
«Українська мова профільний
рівень»
(наказ № 451 від 22.03.2017 р.)
- член
експертної
комісії
Міністерства освіти і науки
України з акредитацій вищих
навчальних закладів.
Проведення урочистого зібрання
професорсько-викладацького складу
факультету. Ушанування провідних
науковців та відзначення кращих
студентів за досягнення в науководослідній роботі

проф. Семеног
О.М.

проф. Статівка
В.І.
проф. Статівка
В.І.

проф. Статівка
В.І.

Деканат

Інноваційна науково-дослідна робота та підвищення професійного рівня
викладачів
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Найбільш ефективні наукові
розробки, патенти, винаходи (у т. ч.
розробки, упроваджені за межами
ЗВО), (довідки про впровадження)
Упровадження викладачами
інноваційних технологій під час
навчального процесу
Імплементація інфомедійної
грамотності міжнародного проекту
«Вивчай і розрізняй» у навчальні
дисципліни
програма і посібник «Академічне
письмо» для формального,
інформального та неформального
навчання науково-педагогічних
працівників. (режим доступу:
http://academ-write.tilda.ws/);
навчальний курс для аспірантів
«Мовна культура дослідника» в
системі Moodel»
Стажування викладачів

упродовж
року

упродовж
року

Усі викладачі

проф.. Скменог
О.М.
викл. Ячменик
М.М., доц..
Кириленко Н.І.
доц. Герман В.В.
доц.. Громова
Н.В.
проф. Семеног
О.М.

проф. Семеног
О.М.
упродовж
року

ст..викл. Черниш
А.Є.

Міжнародна співпраця
21

Участь у міжнародних наукових
упродовж
проектах, грантах, пріоритетних
року
національних цільових програмах
- Науково-дослідний
проект
«Удосконалення навчальних
умінь у процесі вдосконалення
автономного
навчання
студентів»
(подано
на
здобуття
гранту
за
програмою
ЕРАЗМУС;
співвиконавці:
Харківський
національний
економічний
університет імені С.Кузнеця;
Тернопільський національний
педагогічний університет імені
Володимира
Гнатюка).
Університет
Кассіно
і
Південного Лаціо (Італія)

усі викладачі
проф. Семеног
О.М.
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Міжнародна співпраця (закордонне
співробітництво, укладання
двосторонніх угод про подальшу
наукову співпрацю)
- Угода про науково-дослідну
співпрацю з проблем розвитку
культуромовної
особистості
вчителя,
викладача
з
Університетом
Суспільних
наук (м. Лодзь, Польща)
- Договір про співробітництво з
Науково-методичною
установою
«Національний
інститут освіти» Міністерства
освіти Республіки Білорусія
(м. Мінськ);
- Договір про співробітництво з
Білоруським
державним
університетом (м. Мінськ);
- Одеським
обласним
інститутом
удосконалення
вчителів (м. Одеса).
- Договір з Ланьчжоуським
университетом.
Статті у міжнародних виданнях
Участь викладачів у Міжнародних
конференціях

упродовж
року

завкафедри,
заступник
декана
завкафедри
української мови
і літератури

продовження
співпраці в
межах
договорів

завкафедри
російської мови
і зарубіжної
літератури
завкафедри
російської мови
і зарубіжної
літератури
завкафедри
російської мови
і зарубіжної
літератури

упродовж
року
упродовж
року

усі викладачі
усі викладачі

Редакційно-рецензійна діяльність
25

Збірники праць (студентських та
викладацьких, колективних праць
кафедри, у т.ч. фахові)
- Мій
університет
–
моя
гордість: діалог особистостей: листопад
збірник студентських праць;
- Збірник
конференції квітень
«Академічна
культура
дослідника
в
освітньому
просторі»,
- збірник конференції «Інновації травень
в
освіті
і
педагогічна
майстерність
учителя-

викл. Ячменик
М.М.
проф. Семеног
О.М.,
доц. Громова
Н.В.
доц. Герман
В.В.,

26
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словесника»,
- збірник студентських праць
«Філологічні студії»,
- збірник студентських праць
«Актуальні питання філології
та методології»
- Науковий журнал «Педагогічні
науки: теорія, історія, інноваційні
технології», що його видають
Міністерство освіти і науки України
та Сумський державний
педагогічний університет ім. А.С.
Макаренка. Журнал затверджено
президією ВАК як фаховий журнал з
педагогічних наук (Бюлетень ВАК
України, 2010 р., № 6).
- Збірник «Міжпредметні зв’язки.
Наукові
дослідження.
Досвід.
Пошуки» ХНУ імені В. Н. Каразіна.
Участь у редакційній колегії
фахового або закордонного видання
- член
редакційної колегії
фахового
міжнародного
видання
«Порівняльна
професійна
педагогіка» упродовж
Хмельницького національного
року
університету;
- збірника
наукових
праць
Глухівського
національного
педагогічного
університету
імені Олександра Довженка
План науково-видавничої діяльності
(посібники, монографії, методичні
рекомендації) викладачів
– хрестоматія-практикум «Методика
викладання світової літератури»для упродовж
іноземних студентів;
року
–
навчальний
посібник
для
іноземних
студентів
«Історія
російської літературної мови»;
. – хрестоматія-практикум для
іноземних студентів «Зарубіжна
література другої половини ХIХ
століття».
Формування культуромовної

доц. Кириленко
Н.І.,
проф. Горболіс
Л.М.проф.
проф..Статівка
В.І.

проф. Статівка
В.І.

проф. Семеног
О.М.

проф. Семеног
О.М.

доцент
Медвідь Н. О.
доцент
Пахненко І. І.
доцент
Савченко З. В.
авт. кол.:

особистості фахівця в умовах
неперервної освіти

28
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Збільшення кількості публікацій у
фахових виданнях, що входять до
наукометричних баз даних
Робота в університетському
репозитарію (уведення до бази
даних наукових публікацій,
монографій, авторефератів)
- Створити персональні
сторінки викладачів на сайті
СумДПУ
- Створити електронну базу
кваліфікаційних робіт
- Увести в репозитарій наукові
публікації
Систематично висвітлювати
науково-дослідну діяльність
кафедри на сторінках періодичних
видань та інтернет-сайтах
Написання рецензій на посібники,
монографії, автореферати

упродовж
року

д.пед.н., проф.
Семеног О.М.
к.філол.н.
Герман В.В.
к.пед.н, доц.
Громова Н.В.
к.філол.н. Рудь
О.М.
усі викладачі

упродовж
року

завкафедри,
заступник
декана

упродовж
року

завкафедри,
заступник
декана

упродовж
року

усі викладачі

Науково-дослідна робота з молодими ученими та студентами
32

33

Активізація роботи студентського
наукового товариства (СНТ), (збори
ради СНТ, голови бюро СНТ
факультету, планування роботи,
участь у засіданні СНР
університету)
Робота з творчою молоддю
- проводити активну роботу із
залучення молодих учених та
студентів університету до
участі у розробці міжнародних
наукових проектів, грантів,
пріоритетних
національних

упродовж
року

упродовж
року

заступник
декана,
голова СНТ
факультету

заступник
декана,
завкафедри,
усі викладачі
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цільових програм;
- продовжувати
створювати
організаційні, методичні і
матеріально-технічні
умови
для розвитку різних форм
наукової творчості студентів
та молодих учених.
Керівництво студентськими
науковими роботами гуманітарного
напряму на Всеукраїнський конкурс
- Організація та проведення І
етапу Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт та подання
робіт на конкурс
Гуртки та проблемні групи
Гуртки:
- «Медіаосвіта учителясловесника»;
- «Фольклорні традиції
Сумщини» ;
- Дослідження народної
культури Сумщини.
- Личность ученого в методике
преподавания русского языка.
- Організація позакласної
роботи з російської мови:
практичний аспект.
- Медіакультура майбутніх
учителів
- Мовна культура вчителясловесника
Проблемні групи:
- «Новітня зарубіжна
література: пошуки, знахідки,
тенденції розвитку»
- «Метамодерний дискурс
української літератури»;
Організація наукових студентських
конференцій, семінарів
(університетські,
Всеукраїнські,
Міжнародні)
- участь у наукових
студентських конференціях;

упродовж
року

упродовж
року

заступники
декана,
завкафедри

проф. Семеног
О.М.
доц. Кириленко
Н.І.
доц. Пʼятаченко
С.В.
проф. Статівка
В.І.
доц. Пахненко
І.І., доц.
Тєлєтова С.Г.
викл. Ячмник
М.М.
доц.. Рудь О.М.
доц.Савченко
З.В.
ст. викл. Черниш
А.Є.

упродовж
року

заступник
декана,
завкафедри
Голова СНТ
заступник
декана,
завкафедри

- дні студентської науки.
Семінар «Актуальні питання
філології та методології»
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Організація та проведення круглих
столів
- Міжуніверситетський
круглий стіл
«Мій університет – моя гордість:
зустріч стейкхолдерів»
- Круглий стіл «Мова і
культура»
Ініціатори - Український
мовно-інформаційний фонд;
«Ресурсний центр
професійного розвитку
вчителя»
- Обласний
круглий
стіл
«Літературне краєзнавство
як
засіб
патріотичного
виховання
учнів
та
студентів»
- Презентація
проєкту
«Філологічна
Сумщина»
студентами
5
курсу
факультету
іноземної
та
слов’янської філології
- Круглий
стіл
«Мовний
портрет
наукового
наставника крізь призму
лінгвоперсонології» (Спільно
з
аспірантами
Сумського
педагогічного університету)
- Крулий стіл «Націєтворчий
чинник
поезії
Тараса
Шевченка»
Організація та проведення
студентських олімпіад, конкурсів
(вишівські, обласні, всеукраїнські і
т.д.)
- організація та проведення 1
етапу Міжнародного мовнолітературного конкурсу ім.

листопад

завкафедри
російської мови
і зарубіжної
літератури,,
української мови
і літератури
завкафедри,
заступник
декана,
голова СНТ
викл. Ячменик
М.М.
проф. Семеног
О.М.

доц.. Кириленко
Н.І.

доц.. Рудь О.М.

Лютий

березень

листопадгрудень

проф.. Семеног
О.М.
доц. Кириленко
Н.І.,
доц.
Владимирова
В.М.

доц. Кириленко
Н.І.,
доц.
Владимирова

Тараса Шевченка;
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- проведення 1 та 2 етапу
Міжнародного конкурсу
знавців української мови ім. П.
Яцика;
- організація обласної олімпіади
з української мови і
літератури;
- проведення університетського
етапу студентської олімпіади
Підготовка робочих планів
(програм), питань для кандидатських
та вступних іспитів до аспірантури
- Удосконалення робочих
планів (програм), питань для
кандидатських та вступних
іспитів до аспірантури зі
спеціальності 015
«Професійна освіта»;
- Програма вступного іспиту з
української літератури до
аспірантури;
- Удосконалення програм:
Методологія
літературознавчого дослідження;
- Актуальні питання
компаративістики;
- Проблеми сприйняття та
інтерпретації художнього
тексту;
- Етнопсихологічні коди
українського художнього
тексту другої половини ХХ
ст.;
- Українська література в
контексті європейських течій
ХХ – початку ХХІ ст.;
- Українська література:
постмодерний вимір;
- Українська поезія в
літературному та філософськоекзистенційному
європейському контексті;
- Програма вступного

листопадгрудень

В.М.
завкафедри
української мови
і літератури,
заступник
декана
викладачі
кафедр

проф.Семеног
О.М.
проф.Горболіс
Л.М.
проф. Горболіс
Л.М.,
доц. Захарова
В.А.
доц. Кириленко
Н.І.

доц.
Владимирова
В.М.
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№
з/п

випробування з української
мови для іноземців
Профорієнтаційна робота
- проведення учнівської
березень
філологічної олімпіади
- створення консультативних
центрів кафедр у школах з
упродовж
метою організації і проведення року
наукових досліджень
школярів, що сприятиме
професійній орієнтації учнів.
- Діяльність методичному
об’єднанні учителівсловесників
- Екскурсія-поїздка до
жовтень,
Краснопільської гімназії,
квітень
Лебединського педучилища
імені А.С. Макаренка з метою
участі та профорієнтаційної
роботи
- день відкритих дверей «День березень
філолога» в університеті»
- профорієнтаційний захід для
грудень
старшокласників «Мій
університет – моя гордість;
- проведенння прообного ЗНО з
української мови;
- створення сторінок кафедр на
сайті факультету, у Фб.
Виховна робота
Зміст заходу
Термін
виконання

проф.. Семеног
О.М.
завкафедри
російської мови
та зарубіжної
літератури
завкафедр
усі викладачі
доц. Кириленко
Н.І.,
доц.
Владимирова
В.М.
завкафедри,
заступник
декана
Ячменик М.М.
завкафедри
української мови
і літератури
заступник
декана,
завкафедри
Відповідальні

Організаційно-методична робота
1.

2.

3.

Затвердження планів виховної
роботи факультету іноземної та
слов’янської філології на 2019-2020
н.р.
Призначення кураторів
академічних груп

до 10 вересня

Заступник
декана з
виховної роботи

до 1 вересня

Забезпечення планування виховної
роботи в академічних групах та на

до 15 вересня.

Заступник
декана з
виховної роботи
Заступник
декана з

4.

5.

6.

7.

8.

9.

кафедрах. Надання методичної
допомоги в плануванні роботи
органів студентського
самоврядування відділення
Зустріч першокурсників із
керівництвом факультету та
викладацьким складом. Вручення
студентських квитків та залікових
книжок.
Знайомство
студентів
із
кураторами.
Надання
першокурсникам інформації про
внутрішній розпорядок роботи
факультету,
університету.
Ознайомлення із функціонуванням
роботи бібліотеки, предметних
кабінетів, спорткомплексу, пунктів
харчування та медичної допомоги,
студентської профспілки, гуртків,
проблемних груп, літстудії, газети
тощо.
Семінар кураторів факультету.
Обговорення плану виховної та
соціальної роботи на І семестр.

виховної роботи

2 вересня

2 вересня10 вересня

до 10 вересня

Розподіл доручень серед студентів
І-го курсу:
проведення зборів груп та
роз’яснення прав і обов’язків
студентів; вибори старост;
- вибори активу груп (обрання і
призначення
профоргів,
академоргів, культоргів, фізоргів,
трудоргів і т.д.)
Вибори ради студентського
самоврядування факультету.
Обговорення плану роботи.

до 10 вересня

Реалізація цільових програм
виховної роботи за різними
напрямками:
- адаптація студентів І курсу до
навчання в Сум ДПУ;

протягом року

до 20 вересня

Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
Куратори

Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
Куратори,
заступник
декана

Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори

10.

11.

12.

- організаційно-методичне
забезпечення виховної роботи;
- культурно-просвітницька робота і
дозвілля;
- фізкультурно-оздоровча,
краєзнавча, туристична та
екскурсійна робота;
- робота інституту кураторів;
- робота органів студентського
самоврядування;
Діяльність літературно-мистецької протягом року
студії „Орфей”. Засідання студії.
Випуск газети, збірок учасників.
Творчі зустрічі студентів із
письменниками-земляками.

Участь
студентів
у
заходах протягом року
університету, міста, області, країни
та
висвітлення
злободенних
проблем, ювілейних дат, свят,
урочистостей
на
сайті
університету.
Проведення внутрішніх конкурсів
жовтень«Кращий куратор року» та
листопад
«Краща академічна група»

13.

Забезпечення систематичного
проведення кураторських годин в
академічних групах та старостатів

14.

Проведення звітно-виборчої
конференції студентського
самоврядування, обрання нового
складу студентської ради
факультету
Забезпечення розміщення
оновленої інформації на сайті
факультету Сум ДПУ про

15.

протягом року

березень

протягом року

академгруп,
студдеканат

Керівник
літстудії,
Заступник
декана з
виховної
роботи, кафедра
української
мови і
літератури
Редколегія
факультету

Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
Студдеканат,
студентська
рада
факультету
Редколегія
факультету

16.

17.

факультет та кафедри факультету
Організація та проведення
обласного творчого конкурсу
«Студліт-2021»

Забезпечення участі студентів у
проведенні семінару
«Слобожанська весна»

березень

квітень

Доц. Кириленко
Н.І.,
Член Президії
Спілки
письменників
Вертіль О.В.
Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп

Робота з пільговими категоріями студентів
1.

Проведення індивідуальних
виховних бесід зі студентами
пільгових категорій та їхніми
батьками, опікунами й родичами

протягом року

2.

Здійснення соціальнопсихологічного супроводу
студентів пільгових категорій

протягом року

Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
Заступник
декана з
виховної
роботи,,
завідувач
психологічної
служби

Національно-патріотичне та громадянське виховання
1.

2.

2.

3.

Ознайомлення першокурсників із
вересень −
історією університету, організація
листопад
екскурсій до музею Сум ДПУ
Акція «Кращі риси української
вересень
ментальності-працелюбність,
свобода, справедливість, добро,
чесність»
Тематичні кураторські години
жовтень.
«Наша дума, наша пісня не вмре, не
загине…», присвячені Дню Покрови,
козацтва та захисників України
Проведення планових краєзнавчих протягом року

Куратори
Ячменик М.М.

Куратори
академгруп
Заступник

екскурсій із метою ознайомлення
студентів
із
мистецьким
та
педагогічним минулим Сумщини:
5.

Проведення заходів із нагоди Дня
української мови та писемності:
- Міжуніверситетський
флешмоб «Українська – мова
єднання»
- Круглий стіл «Мовний
портрет наукового наставника
крізь призму
лінгвоперсонології»
- Всеукраїнський
диктант
національної єдності
- Урочисте
відкриття:
виголошення
вітальних
промов (магістранти).
- Проведення тематичних
лекційних і практичних
занять:
- Презентація нових книг із
української мови
- Тематична книжкова виставка
до Дня української писемності
та мови в кабінеті української
мови та літератури
- Культурно-виховний
захід
«Мова
мистецтва».
Відвідування
Сумської
обласної філармонії у ранках
проведення
міжнародного
фестивалю музики «Bach-fest»
(студенти факультету
іноземної та слов’янської
філології)
- Проведення тематичних
лекцій для слухачів
регіонального відділення
МАН;
- Засідання наукової лабораторії
та
гуртка
«Академічна
культура дослідника»

листопад

декана з
виховної
роботи,
куратори
Кафедра
української
мови,
заступники
декана з
виховної роботи
факультету
доц. Кириленко
Н.І.
проф. О.М.
Семеног,
доц.. Герман В.В.
Усі викладачі
кафедри
керівник
проекту: проф.
О.М. Семеног
доц. Рудь О.М.
проф. О.М.
Семеног,
Спільно зі
студентамифілологами,
викладачами
Луганського
педагогічного
університету
проф.
О.М.Семеног
ст. лаборант
кафедри
української
мови
доц.
Н.В.Громова
доц. Кириленко
Н.І.
доц.
Владимирова

6.
6.

7.

8.

Круглий стіл до Всесвітнього дня
Гідності
Проведення заходів, приурочених
Дню пам’яті жертв голодомору та
політрепресій
(лекції,
бесіди,
диктанти, пошукові експедиції).
Участь у відзначенні Дня
соборності України, дня Гідності

Організація та проведення заходів до
Міжнародного дня рідної мови:
- Тематична книжкова виставка
до Дня української писемності
та мови в кабінеті української
мови та літератури
- Вечір «Українська мова –
життя духовного основа»;
- Міжуніверситетський конкурс
«Це матері мова…»
- Міжнародний вебінар
«Рідномовна і багатомовна
освіта у контексті сталого
розвитку суспільства»
(Спільно з кафедрою
ЮНЕСКО Інституту
педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України);
- Обласна
науково-практична
конференція
«Мова – держави основа»
- Світлиця слова у безмежжі
часу: захід для учнів 3 класу
(школа №23);
- Фотогалерея «Учительсловесник: історія в
фотопортретах»;
- Підготовка електронної

листопад
27 листопада,
23 травня
листопад,
січень

лютий

В.М.
проф. Семеног
О.М., аспірант
Левенок І.М.,
магістранти
Ячменик М.М.
Куратори

Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
Заступник
декана з
виховної
роботи,
завкафедри,
куратори
академгруп
Заступник
декана з
виховної роботи
Кириленко Н.І.
проф.
О.М.
Семеног,
проф.
О.В.Семеніхіна,
асп.
Ячменик
М.М.
завкафедри
української
мови
асп. Діхнич К.В.
викл. Ю.В.
Поляничко
викл. Ячменик
М.М.

9.

10.

11.

факультетської газети
«Мовосвіт»;
- Круглий стіл «Мова фаху»
(Спільно з аспірантами
Сумського педагогічного
університету)
- Виховні заходи студентів 2
курсу до Міжнародного дня
рідної мови в навчальних
закладах м. Суми та області.
Святкування Дня захисника
Вітчизни
Перегляд фільму «Крути»
Заходи з нагоди дня народження Т.Г.
Шевченка:
- Крулий стіл «Націєтворчий
чинник поезії Тараса
Шевченка»
- Шевченківські читання;
- конкурс на кращого
декламатора;
- проведення вечора: «Є поети
для епох»
- участь у заходах в Сумському
музеї ім. Н. Онацького;
- участь у заходах в обласній
науковій бібліотеці;
- участь у Міжнародній 31 сесії
Наукового товариства ім.
Т.Шевченка
- Засідання наукового гуртка з
академічної культури
«Енергетика Шевченкового
слова»
- Засідання студентського
наукового гуртка
«Метамодерний дискурс
сучасної української
літератури» на тему –
- Засідання лабораторії
літературного краєзнавства на
тему «Шевченко і Сумщина»
Урочистості з нагоди 76-ї річниці
Перемоги в Другій світовій війні:
- Проведення конкурсу читців

завкафедри
української
мови

доц. Рудь О.М.

жовтень

березень

Самоврядування
Кафедра
української
літератури,
заступник
декана з
виховної роботи
Кириленко Н.І.,
Владимирова
В.М.
Кириленко Н.І.,
В
Владимирова
В.М.
Кириленко Н.І.,
Владимирова
В.М.,
Пятаченко С.В.,
Семеног О.М.,
Рудь О.М.

травень

Проф. Семеног
О.М.
Доц.. Кириенко
Н.І.
Заступник
декана з
виховної

«Рядки, обпалені війною…»;
12.

13.

14.

15

16.
17.

Участь студентів у Дні вишиванки
Участь у загальноуніверситетському
флешмобі
Екскурсії визначними місцями
України:
- організація екскурсії по
Сумщині
Проведення вечорниць із
елементами національної культури
та вечора українського вертепу.
Обласний круглий стіл
«Літературне краєзнавство як
засіб патріотичного виховання
учнів та студентів»
Виховний захід на тему «Мовна
свідомість українців»
Організація та проведення
Всеукраїнської краєзнавчої науковопрактичної студентсько-учнівської
конференції «Сумщина в історикофілологічному вимірі»

роботи,
Студдеканат
19 травня
Заступник
декана з
виховної роботи
протягом року Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
грудень
Керівник
гуртка-доц.
Кириленко Н.І.
березень
Кириленко Н.І.

березень

Герман В.В.

березень

Заступник
декана з
виховної
роботи,
зав.кафедрами

Професійне виховання
1.

2.

3.

Урочисті заходи з нагоди Дня
жовтень.
працівників освіти:
випуск
стіннівок,
привітання
викладачів, участь у конкурсі квітів,
вечір
«Учителеві
доземно
вклонюся…»
Організація зустрічей студентів із
протягом року
відомими випускниками
університету (асоціація випускників)
Організація профорієнтаційної
роботи (за окремим планом)

Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори

Заступники
декана з
виховної
роботи,
куратори
протягом року Заступники
декана, зав.
кафедрами,
викладачі,
самоврядування

4.

5.

6.

7.

8.

Участь
студентів
у
днях
студентської науки.
Випуск магістерського збірника
наукових робіт «Актуальні питання
філології та методології» та збірника
студентів «Філологічні студії»
Проведення
обласної
міжуніверситетської
наукової
студентської
конференції
«Актуальні питання фольклору та
фольклористики»
Організація та проведення семінару
магістрів
«Актуальні
проблеми
філології та методології»
День кафедри української мови і
літератури «Мовна компетентність
майбутніх учителів-філологів»
Круглий стіл «Мова на часі:
функціонування державної мови в
сфері діловодства».

листопад,
квітень

Заступник
декана з
наукової роботи,
доц.. Герман
В.В.

квітень

Заступники
декана з
наукової та
виховної роботи

листопад

Заступник
декана з
наукової роботи
доц. Рудь О.М.

лютий
лютий

доц. Громова
Н.В.

Правове та превентивне виховання
1.

2.

Профілактична робота з метою
попередження порушень правил
внутрішнього розпорядку
університету (ознайомлення з
правилами поведінки, індивідуальні
бесіди)
Заходи з профілактики зловживання
службовими повноваженнями та
хабарництва на факультеті (бесіди,
інформативні заняття)

протягом року Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
протягом року Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп

Моральне виховання
1.

Залучення студентів до
волонтерського руху, співпраця з
громадськими організаціями та
установами

протягом року Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп

2.

Заходи з профілактики проявів
ксенофобії й расизму в
студентському середовищі (бесіди,
диктанти)

3.

Участь у благодійних акціях з
метою надання допомоги дітямсиротам, людям із особливими
потребами тощо

4.

Участь у проведенні благодійних
концертів (до Дня людей похилого
віку, Міжнародного дня захисту
дітей, Дня соціального працівника,
Дня святого Миколая та ін.)
Заходи з нагоди Всеукраїнського дня
боротьби зі СНІДом (інформаційні
заняття, бесіди, диктанти)

5.

6.

Захід до Дня матері «Нема в світі
цвіту цвітнішого, як маківка, нема і
роду ріднішого, як матінка»

протягом року Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
протягом року Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
протягом року студактив

грудень

травень

Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
викл.Ячменик
М.М.

Художньо-естетичне виховання
1.

Організація роботи гуртків за
інтересами на факультеті

2.

Організація культурно-масових
заходів

3.

Забезпечення відвідування
студентами театрів, музеїв,
виставок, кінотеатрів, філармонії

протягом року Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
протягом року Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
протягом року Заступник
декана з
виховної

тощо

4.

5.

6.

7.

роботи,
куратори
академгруп
Участь у конкурсах студентських
протягом року Заступник
стіннівок до визначних свят
декана з
виховної
роботи,
самоврядування
Участь у творчих конкурсах («Алло, протягом року Куратори,
ми шукаємо таланти», «Студентська
заступник
весна», «Міс Університет», «Кращий
декана з
студент» тощо)
виховної роботи
Участь у фотоконкурсах («Я −
протягом року Студентське
студент», «Гуртожиток − рідний
самоврядування
дім»)
Забезпечення участі студентів у
протягом року Заступник
вузівських, міських, обласних,
декана з
усеукраїнських та міжнародних
виховної
конкурсах і фестивалях
роботи,
куратори
академгруп
Екологічне і трудове виховання

1.
2.

3.

4.

5.

Організація екологічних
акцій
Участь у благоустрої території
університету, забезпечення участі
студентів факультету в міських
толоках
- Реквієм до Дня Чорнобиля
«Сльоза очищає душу…»
- Виховна година
«Постчорнобильське життя»

протягом року Студдеканат
протягом року Заступник
декана
квітень

Заступник
декана,
куратори
куратор Медвідь
Н.О.
Здійснення контролю за станом
протягом року Заступник
аудиторій, закріплених за
декана,
академгрупами
куратори
академгруп
Участь студентів і викладачів у
травень
Заступник
Всеукраїнській
акції
«Зробимо
декана з
Україну чистою…»
виховної
роботи,
куратори

6.

7.

Перегляд
та обговорення
документальних
фільмів
про
Чорнобиль студентами 1-2 курсів
Семінар магістрів «Чорнобильська
тема
у творах української
літератури ХХ ст.»

квітень
квітень

академгруп
магістранти
доц.
Владимирова
В.М.

Фізичне виховання й формування здорового способу життя
1.

Залучення студентів до
занять у спортивних
секціях

протягом року

2.

Участь у заходах на
виконання Державної
програми «Репродуктивне
здоров’я нації”:
- бесіди про здоровий
спосіб життя
Участь у заходах з нагоди
Міжнародного дня відмови
від куріння (випуск
стіннівок, бесіди в
гуртожитку)

протягом року

4.

Контроль за проходженням
студентами
флюорографічного та
стоматологічного
обстежень (за графіком)

протягом року

5.

Участь у заходах до
Всесвітнього дня здоров’я
(стіннівки, бесіди)

квітень

6.

Проведення заходів на
виконання міжгалузевої
комплексної програми
«Здоров’я нації»;

3.

листопад

протягом року

Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
Заступник
декана з
виховної
роботи,
куратори
академгруп
Заступник
декана з
виховної
роботи,

7.

формування в студентів
позитивної мотивації щодо
здорового способу життя;
проведення виховних
годин, лекцій, бесід,
тренінгів із профілактики
шкідливих звичок
(вживання алкоголю,
тютюнопаління,
наркоманії, ігрової
залежності та ін.)
Кураторські години
«Здоров’я – найбільша
цінність»

куратори
академгруп

протягом року

куратори
академгруп

Культурно-масові заходи
1.

Участь в урочистій посвяті в
студенти

1 вересня

2.

Організація студентів до
участі в конкурсі на
найкреативнішу сумку,
присвяченому Дню м. Суми
Організація студентів до
участі в «Богатирських
іграх», присвячених Дню
працівника фізичної
культури і спорту
Організація студентів до
участі в конкурсі вітальних
стіннівок, присвячених Дню
працівника освіти:
випуск
стіннівок,
привітання
викладачів,
участь у конкурсі квітів,
- вечір «Учителю доземно
вклонюся…»
Організація студентів до
участі в виставці-презентації
творчих доробок викладачів
та студентів, присвячена

3 вересня

Заступник
декана з
виховної роботи,
куратори
Самоврядування

5 вересня

Самоврядування

жовтень

Студенти

жовтень

Викладачі

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дню працівника освіти
Організація першокурсників
до участі в конкурсі
художньої самодіяльності
«Алло, ми шукаємо таланти»
Участь у конкурсі на кращу
стіннівку, присвячену Дню
студента
Проведення Дня факультету
філології

жовтень

Заступник
декана, культорг
відділення

17 листопада .

Студентський
деканат

квітень

Заступник
декана з
виховної роботи,
самоврядування
Заступник
декана з
виховної роботи,
самоврядування
Студентський
деканат

9.

Організація студентів до
конкурсу «Міс факультету
філології»

листопад

10.

Організація до участі в
благодійному ярмарку,
присвяченому Дню
святого Миколая
Організація студентів до
участі в конкурсі на
найкращого сніговика та
новорічну ялинку
Участь у благодійній акції
допомоги дітям-сиротам
Штепівського будинкуінтернату (збирання книг,
іграшок, одягу)
Організація для участі в
конкурсі валентинок

19 грудня .

Святкування Міжнародного
дня рідної мови
Проведення
культурологічних заходів
для студентів-іноземців
«Філологічний калейдоскоп»
(до Міжнародного дня
студентів),
Заходи, присвячені
увічненню пам’яті Героїв
Небесної Сотні
Святкування Міжнародного
жіночого дня.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

грудень

Студентський
деканат

грудень

Студентський
деканат

14 лютого

Самоврядування

21 лютого

Заступник
декана з
виховної роботи,
завкафедри

лютий
8 березня

Герман В.В.
Заступник
декана з

17.

Організація та проведення
краєзнавчого вечора

18.

Урочисте
святкування
19 березня
ювілейного дня народження
Ліни Костенко:
- проведення вечора «Я
все, що я люблю…»
- проведення
міжуніверситетських
читань;
- участь у заході «Над
берегами вічної ріки..»
(спільно з театром
«Місто С»).
Проведення
краєзнавчих квітень - травень
вечорів,
присвячених
сучасній поезії Сумщини:
«Ми - Суми» та вечір,
присвячений пам’яті А.
Гризуна «Душі тремтливої
звучання»

19.

1.

2.

3.

березень

виховної роботи,
куратори,
самоврядування
Заступник
декана з
виховної роботи
Заступник
декана з
виховної роботи

Доц. Кириленко
Н.І.,
доц. Пятаченко
С.В.,
доц. Медвідь
Н.О.

План виховної роботи в гуртожитках
Затвердження
графіка
до 10 вересня
Заступник декана з
чергування
викладачів
виховної роботи,
факультету
в
викладачі
студентському
гуртожитку № 3,4 для
проведення
постійного
контролю за санітарнопобутовими умовами та
дисципліною
студентів
факультету
Проведення
зборів
до 20 вересня
Заступник декана з
мешканців гуртожитку.
виховної роботи,
Вибори
активу.
студрада відділення
Вирішення
питань
організації навчання та
дозвілля
Ознайомлення студентів із
початок вересня
Заступник декана з

правилами внутрішнього
розпорядку гуртожитку
4.

5.

6.

7.

8.

Проведення інструктажів
із техніки безпеки для
студентів, які проживають
у гуртожитку
Проведення
загальних
зборів
студентів
у
гуртожитку № 4 з метою
обрання нового складу
студкому
Контроль за дотриманням
студентами, що
проживають у
гуртожитках, правил
внутрішнього розпорядку
Перевірка
санітарногігієнічного стану кімнат у
гуртожитках
Підготовка до поселення
на наступний рік. Підбиття
підсумків за рейтинговою
системою, складання
списків на поселення до
гуртожитку
Декан факультету

початок вересня

вересень-жовтень

виховної роботи,
студрада відділення,
куратори
Заступник декана,
студентське
самоврядування, студрада
гуртожитку, куратори
Заступник декана,
студдеканат, студрада
гуртожитку

протягом
навчального року

Заступник декана з
виховної роботи,
куратори

щотижня

Куратори, представники
студентського
самоврядування
Заступник декана з
виховної роботи,
самоврядування

травень

А.М. Коваленко

