Звіт
про виховну роботу
на кафедрі українознавства та латинської мови
у 2014-2015 н. р.
№

Захід

Відповідальні

Відмітка
про
виконання

1.

1 вересня 2014 року проведено
лекцію «Єдина Україна»

доц. Філліпенко Р.І.

виконано

2.

26 вересня 2014 року студенти доц. Лисенко Н.О..
груп 1-Ф-25 та МО-1 разом із доц. Малютіна О.К.
викладачами Лисенко Н.О. та
Малютіною
О.К.
відвідали
виставку козацької зброї "На
сторожі
волі".
Екскурсію
проводила кандидат історичних
наук Малютіна О.К.

виконано

3.

1-9 листопада до Дня української куратори груп,
писемності та мови проведено відповідальний —
конкурс антисуржик шаржів «Як доц. Лисенко Н.О.
парость
виноградної
лози,
плекайте мову».

виконано

4.

21 жовтня 2014 року був куратори груп,
проведений І (вузівський) етап відповідальний —
V Міжнародного
мовно- доц. Тєлєжкіна О.О.
літературного
конкурсу
учнівської
та
студентської
молоді імені Тараса Шевченка. У
конкурсі
взяли
участь
36 студентів.

виконано

5.

30 жовтня 2014 року на кафедрі відповідальний – ст.
проведено бесіду “Гепатит та викл. Берестова А.А.
туберкульоз”,
яку
підготував
студент
першого
курсу
фармацевтичного
факультету
Доровський Дмитро.

виконано

6.

30 жовтня 2014 року проведено І куратори груп,
(університетський)
тур ХV відповідальний —
Міжнародного конкурсу з
доц. Лисенко Н.О.
української мови імені Петра
Яцика. У конкурсі узяли участь –
33 студенти.

виконано

7.

Екскурсія «Як жили давні українці» викладачі української
в етнографічному музеї кафедри.
мови —

протягом
року проведено

Берестова А.А.,
Тєлєжкіна Л.О.,
Лисенко Н.О.,
Сальтевська Т.В.
8.

Вшановано
пам'ять
Голодоморів 32-33 рр.:

жертв куратори груп,
відповідальний —
доц. Лисенко Н.О.

21 листопада – покладання
квітів до Пам'ятного знаку жертвам
Голодоморів у Молодіжному парку
м. Харкова (студенти груп 1-Ф-17,
1-Ф-19 та 1-Ф-25 разом із
викладачами
кафедри
українознавства та латинської мови
доц. Лисенко Н.О., доц. Малютіною
О.К., викл. Томаревою Н.О.).

21 листопада – узято участь у
перегляді кінохронік у кінотеатрі

виконано

«Боммер» (студенти груп ФССО).

Протягом
тижня
у
приміщенні
кафедри
демонструвалася інсталяція «Свічка
скорботи».
відповідальні — доц.
Малютіна О.К., доц.
Лисенко Н.О.

протягом
року

10. 10-20 грудня 2014 року проведено
творчий конкурс «Привітання від
Святого Миколая», роботи
експонувалися в приміщенні
кафедри

куратори груп,
відповідальний —
доц. Лисенко Н.О.

виконано

11. 15-29 грудня — експозиція
старовинних різдвяних листівок в
етнографічному музеї кафедри

відповідальний —
доц. Лисенко Н.О.

виконано

12. У березні-квітні 2015 року
проведено фотовиставку робіт
студентів «Веснянка». Роботи
експонувалися в приміщенні
кафедри

куратори груп,
відповідальний —
доц. Лисенко Н.О.

виконано

13. 1-14 квітня проведено арт-акцію
«Подаруй друзям писанку»

куратори груп,
відповідальний —
доц. Лисенко Н.О.

виконано

14. 27 квітня 2015 року на кафедрі
українознавства та латинської мови
проведено бесіду «Я обираю
здоровий спосіб життя» із
демонстрацією фільму «10 причин,
щоб не вживати наркотики».

Бесіду проводили
виконано
кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки
Харківської
гуманітарнопедагогічної академії
Чернецька Юлія
Іванівна та волонтери
центру ТОВ

9.

4 грудня 2014 року відбувся
культпохід до Харківського
історичного музею (студенти груп
1-ЕП-1, 1-М-1 та 1-Ф-4.

«Наркологічний центр
«Ренесанс»»,
відповідальний —
доц. Лисенко Н.О.
15. До святкування Дня Перемоги:
1-9 травня 2015 року проведено
виставку стіннівок «Ми
пам’ятаємо». Роботи
експонувалися у приміщенні
кафедри

відповідальний —доц. виконано
Малютіна О.К.

17 травня 2015 проведено бесіду
зі студентами «Українці в Другій
світовій війні»
16. Бесіди із студентами щодо
поліпшення успішності

куратори груп

виконано

17. Бесіди на заняттях з української
мови щодо необхідності
дотримання культури мовлення,
мовного етикету; боротьби із
засміченням мови, суржиком;
виховування поваги до мовних
традицій.

викладачі української
мови —

виконано

Берестова А.А.,
доц. Тєлєжкіна Л.О.,
доц. Лисенко Н.О.,
Сальтевська Т.В.

Завідуючий кафедрою українознавства та
латинської мови, доц.

Є.І. Світлична

