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ЗВІТ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

ЗА  2021-2022 н. р. 
 

Важливою складовою освітнього процесу на психолого-педагогічному 
факультеті є виховна робота зі студентською молоддю, що спрямована на 
виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального 
досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у 
молоді потреби та вміння жити в громадянському суспільстві, духовності та 
фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної 
культури. 

Виховна робота на психолого-педагогічному факультеті велася згідно 
плану, затвердженому Радою психолого-педагогічного факультету 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

У виховній роботі психолого-педагогічного факультету передбачений 
тісний взаємозв’язок різних напрямів виховання, що здійснюється на основі 
основних нормативно-правових та розпорядчих документів: Конституції 
України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепції національно-
патріотичного виховання дітей та молоді (Додаток до наказу МОН від 
16.06.2015р. № 641), Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 роки (затверджена Указом Президента України від 13 
жовтня 2015 року № 580/2015),Обласної Концепції виховної діяльності 
навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки, Статуту 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 
а також Положення про організацію виховної роботи в Полтавському 
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. 

Досягнення мети виховання передбачає вирішення низки завдань, з-
поміж яких – формування національної свідомості; утвердження в свідомості і 
почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до 
культурного та історичного минулого України, гуманістичної моральності як 
базової основи громадянського суспільства; культивування кращих рис 
української ментальності (працелюбність, свобода, справедливість та ін.); 
формування мовленнєвої культури; забезпечення високого рівня професійності 
та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, 
таланту та самореалізації; плекання поваги до almamater, дотримання і 
розвиток демократичних та академічних традицій Університету та ін. 

Виховання студентської молоді психолого-педагогічного факультету 
здійснювалося за напрямами: національно-патріотичним, інтелектуально-
духовним, громадянсько-правовим, моральним, естетичним, екологічним, 
трудовим, фізичним та утвердження здорового способу життя.  

Кураторами перших курсів проведено ряд заходів  з адаптації студентів 
до навчання в університеті. Зокрема, бесіди, що стосуються самоорганізації 
студентів в умовах навчання; екскурсії до музеїв факультету; читальних залів 
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та бібліотек вишу. 
У період карантину та з початку повномасштабного вторгнення рф в 

Україну виховна робота викладачами факультету здійснювалася згідно планів 
виховної роботи у дистанційний формі. Проведення виховних бесід зі 
студентами кураторських груп відбувалося  у мобільному додатку «Viber», де 
викладачами створено окремі Viber-спільноти кураторських груп, а також у  
режимі відеоконференції на платформі ZOOM та телефонному режимі. 
Основну увагу під час виховних бесід у період карантину викладами було 
приділено дотриманню режиму самоізоляції та інших  основних заходів 
профілактики розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні згідно 
рекомендацій ВООЗ та МОЗ України по профілактиці захворювання. З усіма 
студентами груп факультету систематично проводилися бесіди щодо 
особливостей навчального процесу в умовах карантину, розкладу занять, 
пошуку оптимального режиму роботи та відпочинку, порядку користування 
оновленими фондами бібліотеки. Також звернена увага студентів на 
можливості дистанційного навчання за допомогою використання електронних 
освітніх платформ в період воєнного часу. 

У періоди проведення занять наживо та під час карантину, у зв’язку із 
введенням воєнного стану в державі була забезпечена виховна робота 
викладачів факультету в гуртожитках відповідно офлайн та онлайн. У 
першому випадку куратори груп систематично відвідували студентів, що 
мешкають у гуртожитках, з метою ознайомлення з їхніми умовами 
проживання, перевірки санітарно-гігієнічного стану кімнат, з’ясування рівня 
обізнаності студентів з правилами внутрішнього розпорядку, пожежної 
безпеки. Систематично проводилися інформаційно-роз’яснювальні бесіди зі 
студентами про необхідні дії в умовах вчинення або загрози вчинення 
терористичного акту, щодо недопущення адміністративних і правових 
порушень, профілактики інфекційних захворювань, дотримання морально-
етичних норм в умовах спільного проживання, естетичного оформлення 
інтер’єрів житлових кімнат. 

 
 
№ Дата Назва заходу   Контингент Відповідальна 

особа 
 

1. 31.08. 2021  Взяття участі у Посвяті в 
першокурсники 

Студенти першого 
курсу   

Куратори груп 
першого курсу, 
відповідальна за 
виховну роботу на 
факультеті 
А. Харченко, 
Народний ансамбль 
танцю «Весна» 



3 
 

 

2. 1.09. 2021 Зустріч декана 
факультету Н.Сулаєвої  
із першокурсниками 

Студенти першого 
курсу  

Куратори груп 
першого курсу, 
відповідальна за 
виховну роботу на 
факультеті 
А. Харченко 

3. Вересень, 
2021 

Участь у загально-
університетській акції 
«Тебе вітає 
короленківська родина зі 
105-літньою історією»  

Студенти 
факультету 

Керівники колективів, 
відповідальна за 
виховну роботу на 
факультеті 
А. Харченко 

4. Вересень, 
2021 

Ознайомлення майбутніх 
соціальних працівників зі 
специфікою, напрямами 
та змістом діяльності КУ 
«Обласний молодіжний 
центр» Полтавської 
обласної ради (ОМЦ).  

Доцент 
Г.Котломанітова, 
студенти 
спеціальності 231 
«Соціальна робота» 

Стейкголдерка 
освітньої програми 
«Соціальна робота 
(Соціальна 
педагогіка)», 
начальниця відділу 
«Гендерний ресурсний 
центр. Налагодження 
міжнародного 
співробітництва» 
ОМЦ, Н.Панченко 

5. Вересень, 
2021 

Ознайомлення з історією, 
структурою, діяльністю і 
перспективами розвитку 
університету та 
факультету; 
інформування про 
особливості організації 
освітнього процесу в 
університеті та на 
факультеті; 
ознайомлення з 
організацією роботи 
бібліотеки університету; 
інформування студентів 
із нормативно-
методичними 
матеріалами, що 
регламентують    
організацію    
навчального    процесу 

Студенти  груп 
П-111, ПП-112 

Куратори груп  І курсу 
Н.Мишко, 
О.Кравченко 

6. 3-8.09. 
2021 

Участь  в організації та 
проведенні 
урбаністично-
культурного фестивалю 
«Майстерня міста 2021 
«Разом, а не окремо»» 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи,  
студенти 
спеціальностей 016 
«Спеціальна освіта» 
і 231 «Соціальна 
робота» 

ОМЦ, «Світло надії», 
«Альтаїр» та ін. 
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7. 8-9.09. 
2021 

Участь у ІІІ 
Міжнародному фестивалі 
«Полтавська галушка»  

Студенти кафедри 
музики: Хаїрбекова 
Діана, Радченко 
Анастасія (М(по)-
24) та Твердохліб 
Юлія (М-64) (клас 
ст. викл.Н.Ремезова) 

Викладачі кафедри 
музики 

8. 11-12.09. 
2021  

Підготовка і проведення 
танцювальних зборів 
UDU з  
європейської програми, з 
латиноамериканської 
програми 
 (м. Полтава) 

Студенти 
хореографічних 
спеціальностей 

Викладач кафедри 
хореографії 
 О.Жиров 

9. 13.09.2021  Тренінг старшої 
викладачки кафедри 
методики змісту освіти, 
методистки відділу 
гуманітарних та 
мистецьких дисциплін 
ПОІППО 
ім. М. В. Остроградсь-
кого Лілії Халецької на 
тему «Сучасні технології 
музикування на уроках 
мистецької освітньої 
галузі» 

Студенти музичних 
груп денної та 
заочної форм 
навчання 

Викладачі кафедри 
музики 

10. 16.09.2021 Лекції професорки 
кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової 
освіти 
Центральноукраїнського 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Винниченка 
Тетяною Довгою з теми 
«Імідж сучасного 
педагога початкової 
школи» 

Студенти музичних 
груп денної та 
заочної форм 
навчання 

Викладачі кафедри 
музики 

11. 17.09.2021 Онлайн-лекція «Цифрова 
грамотність майбутнього 
вчителя нової 
української школи»  

Студенти музичних 
груп денної та 
заочної форм 
навчання 

Докторка педагогічних 
наук, професорка, 
професорка кафедри 
теорії та методик 
початкової освіти 
Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені 
Івана Огієнка Наталії 
Бахмат 
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12. 18.09. 
2021  

Отримання Диплому за 
участь у Міжнародному 
фестивалі «Полтавська 
галушка» 

Народний ансамбль 
танцю «Весна» 
 

Викладач кафедри 
хореографії 
 Л. Пригода  

13. 18-19. 09. 
2021  

Участь у ІІІ 
Міжнародному фестивалі 
«Полтавська галушка» 

Мешканці і гості 
м.Полтава 

Анастасія Радченко 
(М(по)-24), Діана 
Хаїрбекова (М(по)-24), 
Юлія Твердохліб (М-
64) (клас ст. викл. Н. 
Ремезової) 

14. 18–23.09. 
2021 

Взяття участі  у 
Міжнародному 
фестивалі-конкурсі 
мистецтв 
«FavoritefantasyTurkey» у 
Туреччині 
(м. Стамбул) 

Гості фестивалю-
конкурсу 

Лабораторія сучасного 
танцю «SoulDance» під 
керівництвом Наталії 
Кабаченко 

15. 18–23.09. 
2021 

Перемога в номінації 
«Сучасний танець», 
Гран-Прі у 
Міжнародному 
фестивалі-конкурсі 
мистецтв 
«FavoritefantasyTurkey» у 
Туреччині 
(м. Стамбул) 

Гості фестивалю-
конкурсу 

Студентка другого 
курсу Т.Гонтова  з 
авторськими 
постановками «У 
полоні думок» і 
«Дволика» 

16. 21.09.2021 Лекції-зустрічі із 
заступницею директора 
ліцею №6 «Лідер» 
Полтавської міської 
ради, вчителем вищої 
категорії, вчителем-
методистом, вчителем 
початкових класів 
Тетяною Бугаєць 

Студенти музичних 
груп денної та 
заочної форм 
навчання 

Викладачі кафедри 
музики 

17. 22.09.2021 Традиційне урочисте 
підписання Декларації 
про дотримання 
академічної 
доброчесності 

Студенти першого 
курсу факультету 

Декан факультету  
Н.Сулаєва, 
відповідальна за 
виховну роботу на 
факультеті  
А. Харченко, куратори 
груп першого курсу 

18. 23.09.2021 Взяття участі у міських 
заходах з нагоди Дня 
міста 

Студенти  груп  
П-312, П-213, 
 П-412 

Викладач кафедри 
психології 
В.Шевчук, В.Кірічек, 
Ю.Калюжна 
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19. 24.09.2021 Проведення соціальної 
акції на базі Гімназії №1 
в смт Нові Санжари в 
рамках проєкту 
Dance4Life – 
інформаційно-
просвітницький квест 
«Від знання до безпеки!» 

Студенти третього 
та другого курсу 
спеціальності  
231 Соціальна 
робота 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи 

20. 25.09.2021 Організація і проведення 
всеукраїнських змагань зі 
спортивнихтанців  
«Кубок Полтави-2021»  
(м. Полтава)  

Учасники змагань Викладач кафедри 
хореографії 
П. Горголь 

21. 27.09.2021 Online майстер-клас 
композитора, музиканта-
баяніста та викладача 
Полтавського музичного 
коледжу мистецтв 
імені М. В. Лисенка, 
заслуженого діяча 
мистецтв України, члена 
Національної спілки 
композиторів України 
Олексія  Чухрая 

Студенти музичних 
груп денної та 
заочної форм 
навчання 

Викладачі кафедри 
музики 

22. Протягом 
вересня 
 2021  

Робота над проєктом 
Всеукраїнського 
фестивалю гри «Книга, 
що оживає» Конкурсна 
підтема лабораторії 
Інноваційних освітніх 
рішень — «α-
Підручник».  

Учасники проєкту: 
викладачі кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання, 
студенти 
спеціальності 
Початкова освіта. 

Куратори проєкту: 
завідувач навчально-
наукової лабораторії 
Інноваційних 
освітніх рішень 
проф.О.Федій, 
викладачі : 
Л.Процай,  
Н.Гібалова,   
Я.Макаренко                

23. Вересень 
2021 

Виступ на суддівсько-
тренерському он-лайн 
конгресі Української 
танцювальної спілки  

Суддівсько-
тренерській склад 
Української 
танцювальної 
спілки 

Викладач кафедри 
хореографії 
О.Жиров 

24. 28-29.09. 
2021  

Щорічні Педагогічні 
читання, присвячені дню 
народження видатного 
педагога-гуманіста «Ідеї 
Василя Сухомлинського 
в сучасній освіті: досвід і 
перспективи» 

Викладачі і 
студенти 
університету 

Лабораторія 
Інноваційних 
освітніх рішень 
кафедри початкової 
освіти, природничих 
і математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання 
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25. 29.09.2021 Бесіда щодо правового 
статусу студента 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
 В.Г. Короленка 

Студенти першого 
курсу спеціальності  
012 Дошкільна 
освіта 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти 
І.Карапузова, 
Т.Фазан  

26. 29.09.2021 Бесіда до Дня пам’яті 
жертв Бабиного Яру  

Студенти 
спеціальності 012 
Дошкільна освіта 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти 
 О. Вашак,  
 О. Вільхова  

27. 30.09.2021 Онлайн-зустрічі з 
кандидаткою 
психологічних наук, 
практичною 
психологинею, 
членкинею Української 
Спілки Психотерапевтів, 
сертифікованою 
сімейною 
консультанткою у методі 
позитивної психотерапії 
(WAPP, УІПП) Надією 
Мишко з теми подолання 
негативних 
психологічних наслідків 
складних соціально-
політичних подій в 
Україні 

Студенти музичних 
груп денної та 
заочної форм 
навчання 

Викладачі кафедри 
музики 

28. 30.09.2021 З нагоди свята «День 
працівників освіти» 
тематична бесіда на 
тему: «Висока 
компетенція вчителів – 
майбутнє української 
нації» 

Група П-211 Викладач кафедри 
психології Т.Дзюба 

29. 30.09.2021 Семінар-практикум на 
тему: «Психологічна 
безпека особистості 
викладача»  

Група П-611 Викладач кафедри 
психології 
Т.Яновська 

30. Вересень, 
2021 

Отримання Диплому 
учасника конкурсу 
навчальних розробок 
«Фантастична п’ятірка» 
від освітнього проєкту 
«На Урок» 

Учасники 
освітнього проєкту 
«На Урок» 

Магістрантка 
Валентина 
Ангелова  
(ОМ-65)   

31. Вересень, 
2021 

Заходи з адаптації 
студентів до навчання в 
університеті 

Студенти груп 
першого курсу  

Куратори груп 

32. Вересень, 
2021 

Виховні години до Дня 
міста Полтави 

Студенти 
факультету 

Куратори груп 
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33. Вересень, 
2021 

Екскурсія до ботанічного 
саду 

Студенти груп 
 П-312,  П-212,  
П-213, П-231 

Викладачі кафедри 
психології 
В.Шевчук, 
М.Кононова, 
В.Кірічек 

34. Вересень, 
2021 

Бесіда на тему: 
«Організація 
навчального процесу в 
умовах адаптивного 
карантину» 

Студенти 
факультету 

Куратори груп 

35. Вересень, 
2021 

Бесіда на тему «Права та 
обов’язки студента та 
недопущення випадків 
порушень норм 
суспільного життя та 
правових порушень, 
дотримання чистоти й 
порядку в аудиторіях та 
кімнатах гуртожитку» 

Студенти 
факультету 

Куратори груп 

36. 04.10.2021 Вебінар викладачки 
фортепіано вищої 
категорії Полтавської 
дитячої музичної школи 
№ 2 імені  
В. П. Шаповаленка, 
концертмейстерки 
Навчально-наукового 
інституту культури і 
мистецтв Державного 
закладу «Луганський 
національний 
університет імені Тараса 
Шевченка» Тетяни 
Голеги з теми 
«Психологізм музичних 
образів Роберта 
Шумана» 

Студенти музичних 
груп денної та 
заочної форм 
навчання 

Викладачі кафедри 
музики 

37. 6.10.2021 Урочисте відкриття 
ювілейної виставки 
«Покликання» у 
виставковій залі 
Полтавської обласної 
організації НСХУ 

Викладачі  і 
студенти 
факультету 

Митець 
декоративного 
мистецтва, маляр, 
заслужений діяч 
мистецтв України, 
голова Полтавської 
обласної 
організації НСХУ, 
доцент кафедри 
образотворчого 
мистецтва Юрій 
Самойленко 
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38. 7-10.10. 
2021 

Взяття участі у реалізації 
проєкту «Музейна квест-
майстерня для молоді з 
інвалідністю» у рамках 
програми «Активні 
громадяни» Британської 
Ради (BritishCouncil) в 
Україні. 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи,  
студенти 
спеціальності 
 016 Спеціальна 
освіта 

Організаційну 
підтримку проєкту 
забезпечували: ГО 
«Клуб 
економістів», ГО 
«Спілка жінок 
Полтавщини», ГО 
«Рівновага-плюс», 
Полтавська 
загальноосвітня 
школа-інтернат для 
глухих дітей 

39. 7-8.10. 
2021 

Майстер-класи 
«Мистецтво комунікації: 
правила жестової мови» 
та «Майстерня: творимо 
квест разом!»  

Учасники: глухі 
діти та молоді люди, 
які чують, зокрема 
студенти  
спеціальності 016 
Спеціальна освіта 

ГО «Клуб 
економістів», ГО 
«Спілка жінок 
Полтавщини», ГО 
«Рівновага-плюс», 
Полтавська 
загальноосвітня 
школа-інтернат для 
глухих дітей 

40. 8.10.2021 Онлайн-зустрічі з 
представниками Ради 
молодих учених 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету імені  
В. Г. Короленка 

Студенти музичних 
груп денної та 
заочної форм 
навчання 

Викладачі кафедри 
музики 

41. 9.10.2021 Організація та 
проведення культурно-
мистецького проєкту  
Гранд-концерту-
конкурсу кращих 
танцювальних колективів 
м.Полтави на приз 
народного артиста 
Германа Юрченка «В 
 обіймах музики і танцю» 
(м. Полтава, ПД 
Листопад) 

Учасники проєкту Викладач кафедри 
хореографії 
Г.Юрченко 

42. 10.10.2021 Організація та 
проведення культурно-
мистецького проєкту                         
«Подаруй собі музику» 
за участю Національного 
академічного                      
симфонічного оркестру 
України (м. Полтава, ПД 
Листопад) 

Учасники проєкту Викладач кафедри 
хореографії 
Г.Юрченко 
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43. 10.10.2021 Музейний квест для 
глухих дітей та молоді, 
яка чує, у Полтавському 
краєзнавчому музеї імені 
Василя Кричевського 

Студенти 
спеціальності  
016 Спеціальна 
освіта 

ГО «Клуб 
економістів», ГО 
«Спілка жінок 
Полтавщини», ГО 
«Рівновага-плюс», 
Полтавська 
загальноосвітня 
школа-інтернат для 
глухих дітей 

44. 13.10.2021 Лекції-зустрічі із 
вчителькою вищої 
категорії, вчителькою 
початкових класів і 
музики (мистецтва) 
Полтавської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №11, 
експерткою підручників 
Міністерства освіти і 
науки України з 
інтегрованого курсу 
«Мистецтво», 
переможницею конкурсу 
«Вчитель року – 2009 (у 
номінації «Музика»)» 
Тетяною Білій на тему 
«Естетичне виховання 
молодших школярів» 

Студенти музичних 
груп денної та 
заочної форм 
навчання 

Викладачі кафедри 
музики 

45. 13.10.2021 Відвідування тематичної 
виставки, присвяченої 
Дню захисників України 
у Полтавському 
літературно-
меморіальному музеї 
В.Г.Короленка. 

Групи П-311,  
П-313, П-511 

Куратори груп 

46. 14.10.2021 Бесіди до Дня захисника 
України та Дня 
українського козацтва 

Студенти 
факультету 

Куратори груп 
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47. 14.10.2021 Участь у відкритому 
фестивалі-конкурсі 
вокально-хорового 
мистецтва пам’яті Раїси 
Кириченко «Пісенні 
крила Чураївни»  

Гран-прі в номінації 
«Естрадний вокал» 
– Романенко Юрій 
(М(по)-14; клас 
ст. викл. 
С. Вовченко); 
лауреати І ступеня 
здобули – вокальне 
тріо кафедри музики 
у складі: 
Ю. Твердохліб (М-
64), Н. Крохмальної 
(М(по)-34), 
Я. Вишегородської 
(М-64) (клас 
ст. викл. 
Н. Ремезової); 
отримав звання 
лауреатів І ступеня 
– народний 
аматорський 
вокальний ансамбль 
«Свічадо» (керівник 
– ст. викл.  
Н. Ремезова) 

Викладачі кафедри 
музики 

48. 14.10.2021 Участь у Конкурсі 
патріотичної пісні «З 
любов’ю до тебе, моя 
Батьківщино» у ПНПУ 
імені В.Г. Короленка 
 
 

Гран-прі в номінації 
– Хаїрбекова Діана 
(М(по)-24; клас ст. 
викл.  
Н.  Ремезової); 
перше місце – 
Романенко Юрій 
(М(по)-14; клас ст. 
викл.  
С.  Вовченко); 
друге місце – 
Віталій Дерев’янка 
(М(по)-34), 
Анастасія Радченко 
(М(по)-24; клас ст. 
викл. Н. Ремезової); 
третє місце –  Ірина 
Дяченко (М(по)-14 
(клас ст. викл. 
 Н. Ремезової); 
Денис Гень (М-231 
заочної форми 
навчання; (клас 
викл.  
Ю. Комишан). 

Викладачі кафедри 
музики 
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49. 19.10.2021 Проведення соціальної 
акції «Let’schill!» у 
Національний День 
відповідальності людини 
в рамках міжнародного 
проєкту «Dance4Life»  

Студенти першого 
курсу Полтавського 
університету 
економіки і торгівлі  

Чемпіони проєкту - 
студенти  
Пилипенко Дар’я, 
Горбик Катерина, 
Попенко Юрій та 
Каблучка Євген 

50. 20.10.2021 Організація і проведення 
майстер-класу  

Учасники                 
танцювальних 
колективів Міського 
Будинку культури  
м. Миргород 

Викладач кафедри 
хореографії 
П.Горголь 

51. 20.10.2021 Онлайн-бесіда на тему: 
«Навички етичного 
спілкування зі 
студентами з особливими 
освітніми потребами».   

Група першого 
курсу спеціальності 
014.13 Середня 
освіта (Музичне 
мистецтво) (ОП 
«Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво). 
Початкова освіта») 

Викладач кафедри  
музики 
Ю. Комишан 

52. 20.10.2021  Бесіда з елементами 
тренінгу «Важливість 
мотивації навчання в 
опануванні професії 
психолога»  

Група П-412 Викладач кафедри 
психології М.Рева 
 

53. 21.10.2021  Організація та 
проведення семінару з 
європейської програми, 
тренер К. Шипілін 

Студенти 
хореографічних 
спеціальностей 

Викладач кафедри 
хореографії 
О.Жиров 

54. 24.10. 2021  Проведення майстер-
класу з європейської 
програми (м. Кременчук) 

Учні 
хореографічних 
студій 

Викладач кафедри 
хореографії 
О.Жиров 

55. 31.10.2021  Проведення майстер-
класу з 
латиноамериканської 
програми (м. Кременчук) 

Учні 
хореографічних 
студій 

Викладач кафедри 
хореографії 
О.Жиров 

56. 24-31.10 
2021 р. 

Бесіди з  
метою заохочення та 
набору шкільної молоді 
до вступу до 
університету 

Вихованці АСБТ 
«Дует» 
(м. Кременчук) 

Викладачі кафедри 
хореографії 
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57. 28.10.2021 Розпочала роботу 
«Школа молодого 
фахівця»: відбувся 
семінар-практикум 
«Фізичний розвиток  як 
основа корекційно-
реабілітаційної роботи»  

Студенти 
спеціальності  
016 Спеціальна 
освіта 

Тренери: викладач 
кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи 
Губарь Ольга,  
Кулінич Тетяна та 
Малохліб Олена 

58. 28.10.2021 Отримання 
Європейського знаку 
якості за створення на 
платформі eTwinning 
міжнародного проєкту 
«Challenge #ArtA4» 

П’ять країн 
(Україна, 
Французька Гвінея, 
Туреччина, Іспанія, 
Албанія), 11 
педагогів та понад 
100 креативних 
учнів 

Магістрантка 
кафедри 
образотворчого 
мистецтва, учитель 
образотворчого 
мистецтва 
Опорного закладу 
«Зіньківська 
спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 
№1» Валентина 
Ангелова разом зі 
своїми учнями 

59. Жовтень, 
2021 

Виховні години з питань 
булінгу, мобінгу, 
харасменту 

Студенти 
факультету 

Куратори груп 

60. Жовтень, 
2021 

Сторінками історії 
університету: екскурсія 
до музеїв психолого-
педагогічного 
факультету: кімнати-
музею імені  
П. Т. Лиманського, 
музею Верховинця та 
народного хору«Калина»  

Студенти  груп 
М(по)-14, М-232 

Викладачі кафедри 
музики 

61. Жовтень, 
2021 

Здійснення 
профорієнтаційної 
роботи  

  ТСК «Альянс» 
ЦКД ПМТГ (на 
постійній основі), 
ТСК «Дует» 
 (м. Кременчук), 
ТСК «Ритм»  
(м.Світловодськ), 
ТСК «Кураж»  
(м. Світловодськ) 

Викладачі кафедри 
хореографії 
О.Жиров 

62. Жовтень, 
2021 

Захід, присвячений 
проблемам ксенофобії, 
расової та етнічної 
дискримінації 

Студенти групи   
П-112  

Викладач кафедри 
психології  
Н. Мишко 

63. Жовтень, 
2021 

Бесіда з елементами 
тренінгу на тему: «Роль 
психолога при 
організації екологічного 
виховання у школі» 

Студенти групи   
П-412 

Викладач кафедри 
психології М.Рева 
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64. Жовтень, 
2021 

Онлайн-зустріч із 
працівниками 
Полтавського обласного 
благодійного фонду 
«Громадське здоров’я» 

Студенти групи   
П-313 

Викладач кафедри 
психології 
В.Лавріненко 

65. 12.11.2021 Взяття участі у 
Всеукраїнському онлайн-
семінарі «Міжнародний 
День логопеда: 
святкуємо РАЗОМ!», 
який було проведено на 
платформі webex до 
Міжнародного Дня 
логопеда 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи та 
студенти 
спеціальності 016.01 
Спеціальна освіта 
(Логопедія) 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника 

66. 18.11.2021 Онлайн-зустріч 
представників Головного 
управління Національної 
поліції та Головного 
управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області зі 
студентами 

Студенти I-IV 
курсів першого 
(бакалаврського) 
рівня, які 
навчаються за 
освітньо-
професійними 
програмами 
«Початкова освіта» 
та «Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво). 
Початкова освіта» 

Викладач кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладанняН.Власе
нко 

67. 18.11.2021 Виставка творчих робіт 
викладачів, випускників 
та навчально-творчих 
робіт студентів 
«Декоративний розпис», 
відкриття якої відбулося 
в Полтавському 
літературно-
меморіальному музеї 
 В. Г. Короленка 

Викладачі  і 
студенти 
університету 

Кафедра 
образотворчого 
мистецтва 

68. 18.11.2021 Виступ студентки 
А.Радченко (М(по-24)) в 
урочистій церемонії 
присвоєння первинного 
офіцерського звання 
«молодший лейтенант»  
(ПНПУ імені  
В. Г. Короленка) 

Гості урочистостей Викладач кафедри 
музики 
Н. Ремезова 
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69. 18.11.2021 Відвідування виставки 
творчих робіт 
викладачів, випускників 
та студентів кафедри 
образотворчого 
мистецтва у 
Полтавському 
літературно-
меморіальному музеї 
В.Г.Короленка 

Групи П-211, 
 П-212, П-213 

Викладачі кафедри 
психології 

70. 18.11.2021 Бесіда з нагоди Дня 
гідності та свободи 

Студенти груп 
 П-213, П-231,  
П-331 

Викладачі кафедри 
психології 
В.Кірічек, 
Н.Гончарова 

71. 19.11.2021 Виховні години до Дня 
Гідності та Свободи 

Студенти 
факультету 

Куратори груп  

72. 19.11.2021 Бесіди до Всесвітнього 
дня дитини.  

Студенти 
факультету 

Куратори груп  

73. 23.11.2021 Диплом лауреата І 
ступеня у 
Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі 
хореографічного 
мистецтва  «Діти 
України» (м. Полтава) 

Зразковий  
художній колектив 
«Зоряна» 

Асистент  
Д. Денисенко 

74. 25.11.2021 Доєднання до організації 
та проведення  
Унікального маніфесту 
проти домашнього 
насильства в рамках до 
всесвітньої акції «16 днів 
активізму проти 
гендерно зумовленого 
насильства» 

Студенти групи  
СР-22 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи 

75. 25. 11.2021 Організація науково-
просвітницького 
лекторію на тему 
«Сучасний простір і 
можливості бібліотеки 
ПНПУ» 
 

Студенти І курсу 
спеціальності  
231 Соціальна 
робота 

Фахівці бібліотеки 
імені 
М.А. Жовтобрюха 
ПНПУ імені  
В.Г.Короленка, 
викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи 

76. 26.11.2021 Виховні години з нагоди 
Дня пам’яті жертв 
голодомору 

Студенти 
факультету 

Куратори груп 
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77. 27.11.2021 Взяття участі в 
організації Дня 
відкритих дверей в 
університеті  

Абітурієнти; 
студенти 
університету, 
факультету 

Викладачі 
факультету 

78. 27.11.2021 Взяття активної участі в  
організації і проведенні 
Дня відкритих дверей на 
психолого-педагогічному 
факультеті 

Майбутні 
абітурієнти 

Викладачі   
та студенти 
факультету 

79. 28.11. 2021  Взяття участі в  
«VivatdanceCup 2021»  
(м. Дніпро)  

 
 

Танцюристи різних 
міст України 

Хлистун Дар′я 
(керівник –
викладач кафедри 
хореографії – 
О.Жиров) 

80. Жовтень-
листопад, 

2021 

Бесіди стосовно проблем 
патріотичного виховання 
молоді, насильства, 
жорстокості, 
мiжнацiональної 
ворожнечі, 
людиноненависницьких 
теорій, поглядів, 
спрямованих на підрив 
державних iнтересiв 
України 

Студенти груп 
П-111, П-211, 
 П-313, П-411 

Викладачі 
О. Кравченко, 
Т.Дзюба, 
В.Лавріненко, 
Ю.Калюжна  

81. Листопад, 
2021 

Приєднання  викладачів 
та випускників  кафедри 
образотворчого 
мистецтва до членів 
Національної спілки 
художників України  

Члени Національної 
спілки художників 
України 

Викладач кафедри 
образотворчого 
мистецтва 
В.Бабенко; 
випускники  
 А. Науменко,  
О. Шилімовець 

82. Листопад, 
2021 

Долучення до ініціативі 
виховного відділу – 
флеш-мобу «Бути студентом 
– це…» 

Студенти 
факультету 

Відповідальна за 
виховну роботу 
факультету 
А.Харченко  

83. Листопад, 
2021 

Бесіда на тему: 
«Толерантність у 
міжособистісному 
спілкуванні» 

Студентами групи 
П-611 

Викладач кафедри 
психології 
Т.Яновська 

84. 2.12. 2021  До Міжнародного дня 
осіб з інвалідністю 
проведення професійно 
орієнтованої 
інтерактивної дискусії 
«Особа з інвалідністю: 
права і можливості» з 
переглядом навчального 
відеофільму та його 
обговоренням 

Студенти 
спеціальності 
 016 Спеціальна 
освіта 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи 
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85. 2.12. 2021 Лекторій «Домедична 
допомога в початковій 
школі»  

Здобувачі першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
за спеціальностями 
014.13 Середня 
освіта (Музичне 
мистецтво) (ОП 
«Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво). 
Початкова освіта») 

Викладачі кафедри 
музики 

86. 5.12. 2021 До  Міжнародного дня 
волонтера проведено 
інформаційно й емоційно 
насичених уроків 

Учні Котелевської 
та Тахтаулівської 
гімназій, 
Полтавського 
обласного 
мистецького ліцею 

Учасники 
волонтерського загону 
«Унікальні» в рамках 
Всеукраїнської акції 
«Шкільний урок 
волонтерства» - 
студент спеціальності 
231 Соціальна робота 
Сергієнко Назар та 
студентка 
спеціальності 016 
Спеціальна освіта 
Довгополик Єлизавета 

87. 7 12. 2021 До Всесвітнього дня 
української хустки 
проведено майстер-клас 
із зав’язування 
української хустки 

Майбутні вчителі 
образотворчого 
мистецтва та 
вихователі дітей 
раннього та 
дошкільного віку 

Завідувач кафедри 
образотворчого 
мистецтва 
 Т. Саєнко, студентка 
Опришко Дар’я 

88. 9.12.2021  Наказ № 194  
Департаменту культури і 
туризму Полтавської 
ОДА «Про підсумки 
проведення роботи щодо 
підтвердження статусу 
звання «Народний 
(зразковий) аматорський 
колектив (студія)» 
закладів культури 
системи Міністерства 
культури України»  

Творчі колективи 
університету 

Підтверджено звання 
«Народного 
аматорського»: 
Українським 
народним хором 
«Калина» (керівник – 
Г. Левченко), 
народним естрадно-
музичним центром 
«Вікторія» (керівник – 
С. Вовченко), 
народним 
аматорським жіночим 
вокальним ансамблем 
«Свічадо» (керівник – 
Н. Ремезова) 
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89. 15.12. 2021  Проведено вебінар 
«Стресостійкість в 
мінливому світі»   
 

Студенти  
1-3 курсів 
спеціальності 
 231 Соціальна 
робота 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи, 
практичний психолог 
Н.Мишко 

90. 16.12. 2021 Творчі гостини «Віктор 
Бабенко: творчість 
викладача в контексті 
історії ПНПУ імені  
В.Г. Короленка» 

Викладачі, студенти Викладачі кафедри 
образотворчого 
мистецтва 

91. 16.12. 2021 Участь в роботі 
обласного семінару-
практикуму «Специфіка 
роботи закладів 
культури в умовах 
децентралізації» 

Директори закладів 
культури 
територіальних 
громад Полтавської 
області 

Викладач кафедри 
музики Н. Ремезова  

92. 29.12.2021 Створення відео-ролику 
кафедри хореографії 
«Кафедра хореографії 
очима студентів»  

Майбутні 
абітурієнти 

Викладач кафедри 
хореографії 
Н.Кабаченко 

93. Грудень,  
2021  

Взяття активної участі в 
організації соціального 
проєкту «Ялинка 
янголів», спрямованого 
на збір благодійних 
коштів і подарунків 

Діти з особливими 
потребами, які 
мають певні фізичні 
чи психічні 
порушення і 
проживають у 
школах-інтернатах 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи, 
студенти 
спеціальності 231 
Соціальна робота 
(груп СР-12 та СР-22) 

94. Грудень,  
2021 

На платформі ZOOM 
проведено бесіди щодо 
безпеки життєдіяльності 
студентів під час 
зимових канікул та 
правил дотримання 
карантинних норм 

Студенти-майбутні 
вихователі 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти 

95. Жовтень-
грудень,  

2021 

Долучення до реалізації 
програми «Journey4Life» 
у рамках проєкту 
Міжнародного 
благодійного фонду 
«СНІД Фонд Схід-Захід» 
«Journey 4 
RightsandGenderequality» 
(«Подорож заради прав 
та гендерної рівності») - 
проведено 10 навчальних 
зустрічей. Заняття 
проходили офлайн та 
онлайн (на платформі 
Zoom) 

Першокурсники-
майбутні фахівці 
соціальної сфери 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи  
та студенти 
спеціальності 231 
Соціальна робота 
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96. 18.01.2022 Взяття участі у відкритті 
виставки полтавської 
майстрині Тамари 
Пилипенко «Дивосвіт 
літературних героїв 
Володимира Короленка» 
у Полтавському 
літературно-
меморіальному музеї 
В. Г. Короленка  

Студенти і 
викладачі 
університету 

Студенти Яніна 
Вишегородська 
(група М-64; 
клас ст. викл. 
Н.Ремезової) та 
Вікторія Кравченко 
(група М-231; 
клас доц. В. Ірклі-
єнко) 

97. 25-
28.01.2022 

Здобуття звання Гран-
Прі I Міжнародного 
фестивалю-конкурсу 
«РІЗДВЯНІ ДЗВОНИ – 
BOŽIČNE ZVONOVE»  
(Словенія) 

Учасники конкурсу Студент групи 
М(по)-34 Віталій 
Дерев’янка 

98. 2.02. 2022  У рамках діяльності 
благодійної організації 
«FamiliehjelpenUkraina»  
долучення до  
мотиваційної зустрічі  з 
волонтером, гостем з 
Норвегії Олаф Саксегор 
(OlafSaxegaard) на тему 
«Менеджмент: 
організаційна  культура» 

Студенти 
спеціальностей 
 016  Спеціальна 
освіта і  
231 Соціальна 
робота 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи 

99. 16.02. 2022 У День єднання України 
взяття участі в акції «Ми 
вдома. Ми готові» 

Мешканці 
м.Полтави 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи 
та студенти 
спеціальності 231 
Соціальна робота - 
майбутні соціальні 
працівники (групи 
СР-12, СР-22, 
СР-32) 

100. 19.02.2022 Взяття активної участі в  
організації і проведенні 
Дня відкритих дверей на 
психолого-педагогічному 
факультеті 

Майбутні 
абітурієнти 

Викладачі   
та студенти 
факультету 

101. 25.02. 2022 Взяття участі у виставці 
«В обіймах бабусиних 
традицій!», яка 
відкрилася у відділі 
мистецтв ПОУНБ 
імені І. П. Котля-
ревського 

Мешканці 
м.Полтави 

Завідувач  кафедри 
образотворчого 
мистецтва 
Т.Саєнко та 
випускниця 
Наталія Дігтяр 
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102. Лютий, 2022 З початком військових 
дій з метою наближення 
миру та перемоги 
України взяття активної 
участі у волонтерському 
русі та приєднання до 
Громадського руху 
«Оборона Полтави» 

Допомога армії, 
тимчасово 
переміщеним 
особам 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи  
О. Губарь та  
Н. Панченко разом 
зі студентами 
спеціальностей 016 
Спеціальна освіта 
та 231 Соціальна 
робота 

103. Лютий, 2022 Проведення  
кураторських  годин до 
Дня Героїв Небесної 
Сотні 

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти 
Н.Манжелій, 
О.Гришко,  
Л. Зімакова 

104. Лютий, 2022 Проведення  
кураторських  годин 
щодо можливості 
здійснювати он-лайн 
екскурсії та подорожі 

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти 
 О. Вільхова ,  
О. Вашак,  
Т. Фазан  

105. Лютий, 2022 Проведення бесід про 
дотримання правил 
безпеки під час 
повітряної тривоги: 
«Збережемо своє життя», 
«Що потрібно мати із 
собою на випадок 
ракетного обстрілу», 
надання консультацій  
щодо організації 
навчання у військовий 
час, місця розташування  
безпечних укриттів для 
студентів, що 
залишилися у 
гуртожитках ПНПУ 

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти 

106. 2.03.2022  Мотиваційні лекції- 
зустрічі з гостем із 
Норвегії, ученим, 
волонтером, який 
підтримує українців у 
рамках діяльності 
благодійної організації 
«FamiliehjelpenUkraina» 
Олафом Саксегоромз 
тем: «Менеджмент: 
організаційна культура», 
«Вплив організаційної 
культури на мотивацію 
співробітників» 

Студенти музичних 
груп денної та 
заочної форм 
навчання 

Викладачі кафедри 
музики 
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107. 7.03.2022  Долучення до участі в 
загальнонаціональній 
акції «Зупиніть війну і 
поверніть мир» 

Заклик до 
російських 
однолітків зупинити 
війну 

Студенти Харченко 
Іван (М(по)-24) та 
Романенко Юрій 
(М(по)-14) 

108. 10.03-
14.03.2022 

Взяття участі у 
благодійному марафоні 
«ЄДИНА МИРНА 
КРАЇНА»  (м. Дніпро) 

Студенти вишів Студенти- 
спеціальності 
014.13 Середня 
освіта (Музичне 
мистецтво) Ірина 
Дяченко (М(по)-
14); Діана 
Хаїрбекова, Галина 
Тютюнник, 
Анастасія Радченко 
(М(по)-24); Віталій 
Дерев’янка (М(по)-
34); Юлія 
Твердохліб (М-54); 
вокальне тріо у 
складі Юлії 
Твердохліб (М-54), 
Наталії 
Крохмальної 
(М(по)-34) та Яніни 
Вишегородської 
(М-54), народний 
аматорський 
вокальний 
ансамбль 
«Свічадо» (клас 
викладача – 
Н. Ремезової). 
 

109. 17-
20.03.2022  

Всеукраїнський 
багатожанровий 
фестиваль талантів «ВСЕ 
БУДЕ УКРАЇНА!» 
(м. Одеса).  

Студенти кафедри 
музики 

Дипломами 
переможців 
фестивалю були 
нагороджені 
студенти ст. викл. 
Н. Ремезової: Ірина 
Дяченко (М(по)-
14), Анастасія 
Радченко (Мпо)-
24), Галина 
Тютюнник (Мпо)-
24), Діана 
Хаірбекова (Мпо)-
24), Віталій 
Дерев’янка (Мпо)-
34), вокальне тріо 
кафедри музики у 
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складі: Юлії 
Твердохліб (Мпо)-
64), Наталії 
Крохмальної 
(Мпо)-34), Яніни 
Вишегородської 
(Мпо)-64), 
народний 
аматорський 
вокальний 
ансамбль 
«Свічадо» 
(керівник – 
Н. Ремезова) 

110. 18.03.2022 Активна участь у 
марафоні єдності «ПНПУ 
З ТОБОЮ, УКРАЇНО!»     
(ПНПУ імені  
В. Г. Короленка) 

Студенти і 
викладачі 
університету 

Народний 
аматорський 
ансамбль кафедри 
музики «Свічадо» 

111. Березень,  
2022 

Гостьова лекція Світлани 
Соломахи «Художньо-
педагогічна 
інтерпретація – основа 
професійної 
майстерності викладачів 
мистецьких дисциплін»  

Студенти групи М-
54 

Викладач кафедри 
музики Н. Ремезова 

112. Березень,  
2022 

Проведення бесід з тем: 
«Психологія воєнного 
часу», «Що допомагає 
жити під час війни?», 
«Прості практики, які 
допоможуть знизити 
тривожність» 

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти  
Л.Зімакова , 
Ю. Дубовик  

113. Березень,  
2022 

Онлайн бесіди на тему: 
«Безпека поведінки 
сучасної молодої людини 
в умовах війни» 

Студенти-майбутні 
психологи 

Викладачі кафедри 
психології 

114 Березень,  
2022 

Проведення  
кураторських  годин  на 
тему: «Збереження 
фізичного і психічного 
здоров’я під час війни».  

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти  
О. Вільхова ,  
Н. Манжелій 

115. Березень,  
2022 

Проведення  бесід на 
теми: «Небезпеки для 
жінок–переселенок», 
«Тривожна валізка: що 
покладемо?», «Як 
боротися зі страхами?», 
«Емоційна гігієна в 
інформаційному 
просторі» тощо.  

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти  
Н. Ковалевська, 
І.Карапузова 
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116. Березень,  
2022 

Проведення  бесіди на 
тему: «Психічне здоров’я 
в умовах війни» 

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладач кафедри 
дошкільної освіти  
А. Пасічніченко 

117. Березень,  
2022 

Онлайн консультації 
щодо формування 
морально-етичних 
якостей студентів, 
духовних інтересів, 
прагнень та дотримання 
академічної 
доброчесності 

Студенти- майбутні 
психологи 

Викладачі кафедри 
психології М.Рева,  
О. Кравченко, 
 Н. Гончарова,  
В. Моргун 

118. 15.03.2022 Узяли участь у Марафоні 
Єдності «Віримо в 
перемогу» та створили 
відеоролики 
національно-
патріотичного змісту на 
вірші Слинько Марії «Я 
маю думку» (ПО-416) та 
«Я вірю» (ПО-317) 

Студенти та 
викладачі 
університету 

Викладачі кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання 

119. 12.04.2022 

 

Презентація віртуальної 
виставки до дня 
народження доцента 
кафедри образотворчого 
мистецтва Олександра 
Тарасенка, який загинув 
у бою за Україну 

Студенти і 
викладачі 
університету 

Викладачі кафедри 
образотворчого 
мистецтва 

120. 15.04.2022  Робота  наукового 
практикуму «Теоретико-
методичні основи 
мистецького розвитку 
особистості в контексті 
педагогічної інноватики» 

104 викладача 
мистецьких закладів  
 

Кафедра музики 

121. Квітень, 
2022  

Перемога в 
університетському 
конкурсу «Писанкова 
веселка», який був 
присвячений Великоднім 
святам 

Студенти і 
викладачі 
університету 

Студентка 
спеціальності 016 
Спеціальна освіта  
групи СО-10  
Пустовойтова 
Єлизавета 
(куратор – 
 доц. А. Петрушов) 

122. Квітень, 
2022 

Проведення  заходу з 
виготовлення аплікації  

Діти з тимчасово 
переселених сімей 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти  
Ю. Дубовик ,  
І. Карапузова та 
студентка  
Щербина І. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10qkX83gda6jy5FczZ7YmsZWJg_RaKvvh/view
https://drive.google.com/file/d/10qkX83gda6jy5FczZ7YmsZWJg_RaKvvh/view
https://drive.google.com/file/d/10qkX83gda6jy5FczZ7YmsZWJg_RaKvvh/view
https://drive.google.com/file/d/10qkX83gda6jy5FczZ7YmsZWJg_RaKvvh/view
https://drive.google.com/file/d/10qkX83gda6jy5FczZ7YmsZWJg_RaKvvh/view
https://drive.google.com/file/d/10qkX83gda6jy5FczZ7YmsZWJg_RaKvvh/view
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123. Квітень, 
2022 

Проведення  спортивного 
заходу «Веселі та 
кмітливі» 

Діти з тимчасово 
переселених сімей 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти  
 Н. Манжелій , 
Т.Фазан та 
студенти 
Назаренко А., 
Кисліченко У.  

124. Квітень, 
2022 

Онлайн бесіда стосовно 
працевлаштування та 
майбутньої професійної 
адаптації 

Студенти груп  
П-411,  П-412,  П-
413 

Викладачі кафедри 
психології 
Ю.Калюжна, 
М.Рева, 
Л.Перетятько 

125. Квітень, 
2022 

Організація проведення 
лекції до Всесвітнього 
дня здоров’я – 
«Немедикаментозні 
методи боротьби зі 
стресом», бесіди «Сльози 
- не прояв слабкості. 
Чому плакати 
корисно?…». 

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладач кафедри 
дошкільної освіти  
Л.Зімакова 

126. Квітень, 
2022 

Проведення лекції на 
тему:  «Що означає бути 
патріотом своєї держави» 

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти   
О. Гришко , 
О.Вільхова  

127. Квітень, 
2022 

Захід на тему:  «Чарівна 
математика» 

Діти з тимчасово 
переселених сімей 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти   
О. Гришко , 
О.Вільхова 

128. Квітень, 
2022 

Проведення лекцій до 
Всесвітнього дня 
здоров’я – «Фітнес-зала 
вдома», «Консультація 
психотерапевта –це не 
соромно» 

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладач кафедри 
дошкільної освіти   
Н. Ковалевська  

129. Квітень, 
2022 

Кураторська  година 
тему:  «Психологічні 
прийоми боротьби зі 
стресом» 

Студенти- майбутні 
вихователі 

Викладач кафедри 
дошкільної освіти   
А. Пасічніченко 

130. Квітень, 
2022 

Узяли участь у конкурсі 
«Писанкова веселка» та 
здобули перемогу 
Лопушняк Віталіна (ПО-
217) та Ємець Діана (ПО-
315) 

Студенти і 
викладачі 
університету 

Викладачі кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання 

131. 27.04. 2022 Узяли участь у конкурсі 
«Писанкова веселка» та 
здобула перемогу 
студентка групи М(по)-
24  Галина Тютюнник  

Студенти і 
викладачі 
університету 

Викладачі кафедри 
музики 
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132. Квітень, 
2022 

З нагоди Дня психолога 
кураторська година на 
тему: «Цінності 
психолога – мої 
цінності»  

Студенти  групи 
 П-311 

Викладач кафедри 
психології 
В.Моргун 

133. Квітень, 
2022 

Онлайн тематична бесіда 
з елементами тренінгу 
«Особистісні та 
професійні якості 
сучасного фахівця»  

Студенти  групи 
 П-412 

Викладач кафедри 
психології М.Рева 

134. 27.04 та 
4.05.2022  

Використання 
здоров’язбережувальних 
технологій, взяття участі 
у дозвіллєвих заходів 
соціально-педагогічного 
спрямування 
 
 

Діти з тимчасово 
переселених сімей 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи 
доценти Галина 
разом із 
студентами 
спеціальностей 016 
Спеціальна освіта» 
та 231 Соціальна 
робота 
Г.Котломанітова та 
А.Петрушов 

135. 10-

12.05.2022 

Обласний конкурс 
виконавської 
майстерності учнів 
мистецьких шкіл 
«Музичний вернісаж-
2022» 

Понад 400 
виконавців 

Кафедра музики 

136. 12.05 та 
18.05. 2022  

Проведення розвиткових 
занять  

Діти з тимчасово 
переселених сімей 

Викладач кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи 
 І. Баранець 

137. 14.05. 2022  Взяття активної участі в  
організації і проведенні 
Дня відкритих дверей на 
психолого-педагогічному 
факультеті 

Майбутні 
абітурієнти 

Викладачі   
та студенти 
факультету 

138. 14.05. 2022 Проведено онлайн-
виставку учасників 
пленеру «Стежинками 
ботанічного саду 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету імені    В. Г. 
Короленка» 

Студенти і 
викладачі 
університету 

Викладачі кафедри 
образотворчого 
мистецтва 
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139. 18.05.2022  Проведено спільльну 
кураторську  годину, 
присвячену Дню 
Вишиванки 

Студенти 
спеціальності 016 
Спеціальна освіта 

Викладачі кафедри 
спеціальної освіти і 
соціальної роботи  -  
О. Губарь та  
І. Баранець -  на чолі 
із доктором 
педагогічних наук, 
професоркою, 
завідувачкою кафедри  
Н. Пахомовою 

140. 19.05.2022 Виступ на розширеній 
вченій раді ПНПУ імені   
В.Г. Короленка 

Студенти і 
викладачі 
університету 

Колективи «Весна», 
«Грація», «Souldance», 
народний естрадно-
музичний центр 
«Вікторія» (керівник – 
С. Вовченко), 
заслужена артистка 
України Наталія 
Сулаєва, танцювальна 
група Українського 
народного хору 
«Калина»), солістка 
народного 
аматорського 
ансамблю «Свічадо» 
А. Радченко  і учасник 
українського 
народного хору 
«Калина» 
В. Дерев’янко 

141. 19.05.2022  Участь у конкурсі 
піаністів та вокалістів в 
рамках проведення 
V Міжнародної 
студентської науково-
практичної конференції: 
«Іван Карабиць – 
Композитор. Митець. 
Громадянин»                
(м. Кропівницький).  

Студенти 
університетів 

Переможницею 
конкурсу піаністів 
(Диплом І ступеня) 
стала студентка групи 
М-231 денної форми 
навчання Вікторія 
Кравченко (клас доц. 
В. Ірклієнко).Денис 
Гень (клас ас. 
Ю. Комишан), 
студент групи М-231 
(з/в), отримав Диплом 
ІІ ступеня в конкурсі 
вокалістів. 

142. 20.05.2022 Викладачі і студенти 
кафедри образотворчого 
мистецтва долучилися до 
свята вишиванки, 
одягнувши сорочки, 
виконані випускниками 
кафедри 

Студенти і 
викладачі 
університету 

Викладачі кафедри 
образотворчого 
мистецтва 
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143. 25.05.2022 Мистецьке вітання 
для гостей презентації 
науково-популярного 
видання очільниці 
факультету технологій та 
дизайну професорки 
Валентини Титаренко 
«Вишивальне мистецтво 
Полтавщини» 

Студенти і 
викладачі 
університету 

Студенти Діана 
Хаєрбекова (М(по)-
24), Віталій 
Дерев’янка (М(по)-34) 
(клас викл. Н. Ремезо-
вої). 

144. 25.05.2022 Долучення до 
Всеукраїнського 
віртуального арт-
простору «Моя Україна – 
єдина та вільна» 

 

Учні 
загальноосвітніх 
закладів, здобувачі 
освіти й 
представники 
закладів освіти, 
установ та 
організацій, які 
надають послуги у 
сфері професійної 
(професійно-
технічної) освіти, 
фахової передвищої 
й вищої освіти з 
майже усіх регіонів 
України 

Студенти-учасники 
НАЕМЦ «Вікторія» 
Юрій Романенко 
(Мпо)-14, Дарина 
Білашова, Ігор 
Дорошенко, Вероніка 
Мороз і Олександра 
Талипова під орудою 
старшого викладача 
кафедри музики 
Сергія Вовченка взяли 
участь у проєкті, 
виконавши українську 
народну пісню «Під 
Києвом, під Крутами» 

145. Квітень-
травень, 

2022 

Проведення майстер-
класів із вузлової ляльки, 
виробів із паперу, з 
полтавського розпису, до 
Великодня, з 
виготовлення казкового 
капелюху для літнього 
відпочинку  

Діти вимушено 
переміщених осіб та 
дітей колег 
університету 

Викладачі кафедри 
образотворчого 
мистецтва Т.Саєнко , 
Т.Батієвська ,  
Ю. Мохірєва , 
В.Бабенко  

146. Квітень-
травень, 

2022 

Організація мистецького 
проєкту «Танцювальний 
калейдоскоп»  

Молодші школярі – 
переселенців, які 
мешкають в 
гуртожитках 
університету 

Завідувач кафедри 
хореографії Т.Благова 
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147. Квітень-
травень, 

2022 

Долучення до 
волонтерського руху: 
допомога 
медикаментами, 
продуктами харчування, 
збори продуктових 
наборів, чергування в 
бомбосховищі  

Люди, що 
тимчасово 
переміщені та 
мешкають в місті та 
області 

Викладачі 
факультету 

148. Квітень-
травень, 

2022 

Участь у волонтерському 
русі, перебуваючи в 
Польщі   

Тимчасово 
переміщені сім’ї 

Студентка IV курсу 
Є. Авілова  разом із 
сім’єю та 
однодумцями 

149. Квітень-
травень, 

2022 

Організація  роботи 
вокальної студії  

Діти з тимчасово 
переміщених сімей 

Викладачі кафедри 
музики 
С. Вовченко, 
Н. Ремезова, 
Ю. Комишан, 
І. Шкляр, О. Лобач 

150. 12.05.2022  Відкрита кураторська 
година. На зустрічі 
надали слово 
Олександрові Мєзєнцеву 
– здобувачеві ІІ курсу, 
студентові кураторської 
групи Н. М. Ремезової, 
Олександр з перших днів 
війни перебуває в лавах 
ЗСУ й кожного дня 
героїчно боронить 
українську землю й 
український народ від 
ворога. Він висловив 
слова вдячності за 
підтримку й побажав 
усім бойового духу та 
мирного неба. 

Студенти-
музиканти 
спеціальності 014.13 
Середня освіта 
(Музичне 
мистецтво) 

Викладачі кафедри 
музики 

151. 16.05 
2022 

Організація мистецького 
проєкту «Уроки 
доброти» 

Школярі та 
студенти міста і 
області 

Викладач 
Г.Юрченко 

152. 29.05.2022 Організація фестивалю 
українського народного 
танцю «Весняні 
передзвони» у форматі 
on-line 

Хореографічні 
колективи міста, 
області, інших 
областей України 

Викладач кафедри 
хореографії 
Л.Пригода  

153. Травень, 
2022 

Організація відео 
проєкту «Ніколи знову»  

Студенти і 
викладачі 
університету 

Викладач кафедри 
хореографії 
Н.Кабаченко 
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154. Травень, 
2022 

Проведення 
кураторських годин 
щодо проблем у 
навчанні, підготовці до 
складання сесії та 
поведінки під час 
воєнного стану 

Студенти-майбутні 
вихователі 

Куратори академічних 
груп кафедри дошкільної 
освіти 

155. Травень, 
2022 

Проведено бесіду із  
залученням здобувачів 
до обговорення теми: 
«Як навчатись, якщо всі 
наші думки про інше?» 
під час якої ділилася з 
студентами кураторських 
груп порадами про те, як 
діяти в стресових 
ситуаціях. Гостя - 
артистка-ляльковод 
Полтавського 
академічного обласного 
театру ляльок, режисера, 
художня керівниця 
театру-студії «Like» - 
Наталія Тимощук 

Студенти-майбутні 
вихователі 

Куратори академічних 
груп кафедри дошкільної 
освіти 

156. Травень, 
2022 

Організовано розширену 
кураторську годину та 
запрошено Аллу 
Петрівну Місяк, відому 
полтавську поетесу, яка 
презентувала свої збірки 
творів для дорослих і 
дітей, цікаво розповідала 
історії їх написання 

Студенти-майбутні 
вихователі 

Куратори академічних 
груп кафедри дошкільної 
освіти  - Н.Манжелій, 
Ю.Дубовик ,  
Т.  Фазан  

157. Травень, 
2022 

Проведення бесід на 
теми: «Важливість 
навчальної діяльності 
студентів», «Вишиванка 
– код української нації» 

Студенти-майбутні 
вихователі 

Викладач кафедри 
дошкільної освіти 
О.Вашак 

158. Травень, 
2022 

Проведення циклу 
зустрічей на теми: 
«Поширені міфи про горе 
і скорботу за втраченим», 
«Тривожність та сон. 
Щоденник сну», «Захисні 
механізми психіки, або 
Як залишатися здоровим 
всупереч кризам та форс-
мажорам». 

Студенти-майбутні 
вихователі 

Викладач кафедри 
дошкільної освіти  
Л. Зімакова 

159. Травень, 
2022 

Проведення бесіди на 
тему: «Музеї онлайн: 
можливості сучасності» 

Студенти-майбутні 
вихователі 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти 
Н.Ковалевська  
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160. Травень, 
2022 

Проведення бесіди щодо 
особливостей вступної 
кампанії 2022 року; 
ознайомлення з 
правилами вступу, 
переліком вступних 
випробувань, 
особливостями 
укладання мотиваційного 
листа 

Майбутні 
магістранти 

Доцент кафедри 
дошкільної освіти  
А. Пасічніченко 

161. Травень, 
2022 

Проведено спортивний 
захід на свіжому повітрі  

Діти з тимчасово 
переселених сімей 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти 
Ю. Дубовик, 
 І. Карапузова ,  
В. Коваль  та 
студентка  
А.Георгієва  

162. Травень, 
2022 

Взяли участь у 
віртуальному арт-
просторі «Моя Україна – 
єдина і вільна»  
 

Викладачі і 
студенти 
університету 

Викладачі кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання, 
студентка групи  
ПО-215 Ляхно А. 

163. Травень, 
2022 

У рамках роботи 
лабораторії Інноваційних 
освітніх рішень в межах 
підготовки 
Всеукраїнського 
фестивалю гри, навчання 
та натхнення PlayFest 
2022 кафедра початкової 
освіти, природничих і 
математичних дисциплін 
та методик їх викладання 
розмістила ЛЕГО-
майданчик. Модератор 
проєкту Л. Процай. 
Доц. Л. Процай та доц. 
Н.Гібалова стали 
авторами ідеї 
конкурсного 
відеоролика, сценарист 
та озвучення –  
Л.Процай  

Студенти, викладачі Викладачі кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання 
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164. Травень, 
2022 

Проведення виховної 
бесіди за допомогою 
Zoom на тему: «Навчання 
під час запровадження 
військового стану»  
 
 

Студенти – 
майбутні вчителі 
початкових класів 

Викладач кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання 
Ю.Стиркіна 

165. Травень, 
2022 

Організація 
фоточеленджу «Ми – 
разом! «Кожен саме на 
своєму місці наближає 
перемогу!»»  

Студенти 
факультету 

Викладач кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання 
Ю.Павленко  

166. Травень, 
2022 

Проведення виховної 
бесіди за допомогою 
Zoom на тему: 
«Життєвий оптимізм 
учителя як важлива 
константа педагогічного 
професіоналізму»  

Студенти-майбутні 
вчителі початкових 
класів 

Викладач кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання 
Т.Мірошніченко 

167. Травень, 
2022 

Проведення виховної 
бесіди за допомогою 
Zoom на тему: «Ми 
разом – тож ми сильні»  

Студенти-майбутні 
вчителі початкових 
класів 

Викладач кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання 
В.Богута 

168. Травень, 
2022 

Проведення виховної 
бесіди за допомогою 
Zoom на тему: «Як 
працюють 
коригувальники вогню 
або Які дані не можна 
публікувати в 
соцмережах під час 
війни»  

Студенти-майбутні 
вчителі початкових 
класів 

Викладач кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання 
Л.Процай 
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169. 02.06-
16.06.2022 

Науковий практикум 
«Теоретико-методичні 
засади фахової 
підготовки педагогів-
хореографів у 
кроскультурному 
просторі сучасності»  

Представники 
хореографічних 
спеціальностей: 
вчителі хореографії 
закладів загальної 
середньої освіти, 
керівники 
хореографічних 
колективів закладів 
освіти і культури, 
викладачіи 
мистецьких ліцеїв і 
мистецьких шкіл 

Викладачі кафедри 
хореографії 
Т.Благова , 
О.Жиров , 
Л.Пригода , Я.Рева, 
Н.Кабаченко , 
О.Таранцева 

170. 11.06 
2022 

Організація мистецького 
проєкту «Уроки 
доброти» біля пам′ятника 
Івану Мазепі 

Діти та батьки-
переселенці 

Викладач кафедри 
хореографії  
Г. Юрченко 

171. Червень, 
2022 

Проведено кураторські 
години на теми: 
«Правила інформаційної 
безпеки під час війни», 
бесіди за результатами 
навчального року, 
інструктаж з безпечної 
поведінки «Правила 
поводження з 
вибухонебезпечними та 
підозрілими предметами 
та дії під час їх 
виявлення» 

Студенти-майбутні 
вихователі 

Викладачі кафедри 
дошкільної освіти  

172. Червень, 
2022 

Перемога у конкурсі 
медіатворчості «Війна 
нашими медіаочима»  
для освітян, учнів і 
студентів, який був 
оголошений 
Міністерством освіти і 
науки України спільно з 
Академією української 
преси. 
Робота «Абетка 
російсько-української 
війни»: тлумачення і 
візуалізація» увійшла в 
п’ятірку переможців з-
поміж 300 робіт з усієї 
України 

Викладачі, студенти Викладач кафедри 
початкової освіти, 
природничих і 
математичних 
дисциплін та 
методик їх 
викладання 
Ю.Павленко і 
студентка групи 
ПО(опр)-217  
М. Панова 
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173. Березень-
червень, 

2022 

Онлайн консультації 
щодо політичної ситуації 
в Україні та світі в 
умовах війни, а також 
щодо психологічної 
профілактики стресу в 
умовах війни 

Студенти-майбутні 
психологи 

Викладачі кафедри 
психології 
В.Моргун, 
Ю.Калюжна, 
В.Кірічек 

174. Протягом 
2021-2022 
навчаль-
ного року 

Бесіди стосовно 
профiлактичних заходів 
щодо запобігання 
рiзноманiтним 
захворюванням 

Студенти 
факультету 

Викладачі 
факультету 

 
Викладачі кафедри музики у складі журі долучилися до роботи у 

мистецьких конкурсах і фестивалях. Так, проф.  Н. Сулаєва   – в огляді на 
підтвердження звань народного зразкового Семенівського, Білоцерківського 
ОТГ; Відкритому мистецькому фестивалі-конкурсі вокально-хорового 
мистецтва пам'яті Раїси Кириченко «Пісенні крила Чураївни» (14.10.2021 р.); 
Обласному огляді-конкурсі фольклорних ансамблів народних музик, 
гармоністів та бандуристів «Чиста криниця» (18-21.08. 2021 р.); Обласному 
огляді-конкурсі четців-гумористів на Обласному конкурсі «Святі веселої 
мудрості» (11.09.2021 р.); Обласному огляді-конкурсі народної творчості «В 
своїй хаті своя правда, і сила, і воля» присвячений 30-й річниці Незалежності 
України (упродовж року); всеукраїнському вокальному онлайн-конкурсі для 
окремих вокалістів та колективів «DIAMOND VOICE»; огляді художньої 
самодіяльності Гадяцького коледжу культури та мистецтв імені 
І. Котляревського; є членом журі відкритого регіонального конкурсу дуетів, 
тріо, квартетів, вокальних ансамблів на батьківщині поета-пісняра Дмитра 
Луценка в с. Березова Рудка Пирятинської територіальної громади 
(12.09.2021 р.). 

Доц. В.Ірклієнко, доц. О.Лобач  – у конкурсах «Учитель року-2022», 
Обласний огляд-конкурс родинних та сімейних ансамблів (03.06.2022 р.). 
Доц. В.Ірклієнко – у конкурсі на кращий захід з національно-патріотичного 
виховання в закладах освіти області у рамках обласної програми національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки рішенням другого 
пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради та у 
Відкритому фестивалі-конкурсі фортепіанних та камерних ансамблів 
«Камерата-2021». 

Проф. Г.Левченко , проф. Н.Сулаєва, доц. В. Ірклієнко, доц. Н. Дем’янко, 
ст. викл. Н.Ремезова , ст. викл. С.Вовченко ., ст. викл. В.Яковлев.,                 
ас. Ю. Комишан. – у І турі конкурсу виконавської майстерності студентів 
музичних спеціальностей «AD LIBITUM» (ПНПУ імені В. Г. Короленка). 

Проф. Г.Левченко , проф. Н.Сулаєва, доц. В. Ірклієнко, доц. О.Лобач,    
доц. Н. Дем’янко, ст. викл. С.Вовченко, ст. викл. В.Яковлев   – в Обласному 
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конкурсі виконавської майстерності учнів мистецьких шкіл «Музичний 
вернісаж-2022». 

Проф. Н. Сулаєва, доц. В.Ірклієнко, ст. викл. Н.Ремезова входили до 
складу журі конкурсу «Пісенний вернісаж-2021» (жовтень, 2021 р; Полтавський 
міський багатопрофільний ліцей №1 імені І. П. Котляревського Полтавської 
міської ради Полтавської області). 

Проф. Н. Сулаєва – член атестаційної комісії по присвоєнню, 
підтвердженню та позбавленню звання «Народний (зразковий) аматорський 
колектив (студія)» МОН України (упродовж року).  

Сьогодення мистецького життя кафедри музики психолого-педагогічного 
факультету відзначається високопрофесійною діяльністю самодіяльних 
художньо-творчих колективів, 4 з яких мають високе звання «народного» – 
український народний хор «Калина», народний аматорський камерний хор 
імені П.Т. Лиманського, народний естрадно-музичний центр «Вікторія», 
народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Свічадо». Колективи 
художньої самодіяльності є творчими лабораторіями кафедри музики, 
визначена мета роботи яких конкретизується у таких завданнях: стимулювання 
творчої активності майбутнього педагога; розвиток неповторної 
індивідуальності кожного учасника художньо-творчого колективу; активне і 
діяльне засвоєння різних видів мистецтв, прогнозування можливостей їх 
використання у професійних ситуаціях; виховання почуття національної 
свідомості тощо. 

Концертна діяльність народного аматорського естрадно-музичного 
центру «Вікторія» (керівник ст. викл. С.Вовченко): 

1. Концерт до Дня Незалежності (смт. Липова Долина Сумської обл.; 
24.08.2021 р). 

2. Концерт до дня міста Валки Харківської обл. (27.08.2021 р). 
3. Посвята у першокурсники (ПНПУ імені В. Г. Короленка; 31.08.2021). 
4. ІІІ Міжнародний фестиваль «Полтавська галушка» (8-9.09.2021). 
5. Концерт до дня міста Хорол (19.09.2021 р). 
6. Участь у концерті до дня працівника освіта (Полтавський академічний 

музично-драматичний театр імені М. Гоголя; жовтень 2021 р.). 
7. Концерт присвячений офіційному призначенню ректорки ПНПУ імені 

В. Г. Короленка Марини Гриньової (18.11.2021 р.). 
8. Концерт до Дня відкритих дверей у ПНПУ імені В. Г. Короленка 

(27.11.2021 р.). 
Студенти – майбутні хореографи – взяли участь у різних спортивних 

змаганнях  та фестивалях-конкурсах: Народний ансамбль народного танцю 
«Весна» (ІІ тур Всеукраїнського конкурсу народної хореографії імені Павла 
Вірського (м. Харків, 2021 р.));  «Чемпіонат кубку України» (м. Київ, 2021 р.);  
Міжнародний фестиваль «Полтавська галушка», (м.Полтава, 18.09.2021р.); 
Фестиваль українського народного танцю «Весняні передзвони», (м. Полтава, 
29.05.2022 р.)).   

Народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація»:  
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– Всеукраїнські змагання зі спортивних танців «Кубок Полтави» 
(м. Полтава, 25.09.2021р.)  Солісти І.Сушко  та А.Соколовська категорія молодь 
+ дорослі, фінал – 1 місце; І.Козир  і Д.Воротник   категорія молодь + дорослі  – 
2 місце; 

– Всеукраїнські  змагання зі спортивних танців «UKR DANCE CUP» 
(м. Харків,   02.10.2021р.) солісти І.Сушко  і А.Соколовська  у категорії молодь 
(фінал –7 місце); 

– Всеукраїнські  змагання зі спортивних танців «Poltavatrophy»   
(м. Полтава, 06.11.2021р.) І.Сушко і А.Соколовська у категорії молодь (фінал – 
1 місце,  Козир Іван і Воротник  Дар’я категорія молодь  – 2 місце);  

– Міжнародні змагання зі спортивних танців «Кубок Ренесансу» 
(м. Дніпро, 21.11.2021р.) І.Сушко і А.Соколовська ( фінал – 8 місце); 

– Всеукраїнські  змагання зі спортивних танців 
«KyivOpenChampionship 2021» (м. Київ,  27.11.2021р.) І.Сушко і А.Соколовська 
у категорії молодь (фінал –7 місце); 

– Всеукраїнських змаганнях зі спортивних танців «Час чудес» 
(м. Запоріжжя 18.12.2021р.) ; І.Козир  і Д.Воротник   (фінал – 6 місце); 

– Всеукраїнські  змагання зі спортивних танців «StarlightGrandPrix»     
(м. Київ, 12.02.2022 р.) І.Сушко і А.Соколовська у категорії молодь (фінал – 6 
місце). 

Лабораторія сучасної хореографії «Souldance» взяла участь у 
Всеукраїнському чемпіонаті сучасного танцю «Dancestorm» (м. Київ), отримала 
диплом лауреату ІІ премії. 

Народний хореографічний колектив «Міленіум»: 
– ХVІІ Міжнародний хореографічний фестиваль-конкурс «Україна 

єднає світ» (Гран-Прі), м. Скадовськ; 
– Міжнародний хореографічний фестиваль-конкурс «Трім-Фест» 

(Гран-Прі), м. Одеса; 
– ХІІ Міжнародний хореографічний фестиваль-конкурс «Талановиті 

діти України» (Гран-Прі), м. Київ. 
Викладачі кафедри хореографії бралиучасть в організації та проведенні 

майстер-класів. О.Жиров (семінар з європейської програми (К. Шипілін, 21 
жовтня, 2021 р.); танцювальні збори UDU з європейської програми (11 вересня, 
м. Полтава, лектори – М. Іліч,    О.Садовська); танцювальні збори UDU з 
латиноамериканської програми (12 вересня, м. Полтава, лектори – 
О. Мартинюк, П. Скасків); танцювальні збори UDU з латиноамериканської 
програми (О.Гоцуляк, О.Гайдаш)); проведення майстер-класів з європейської 
програми (24 жовтня 2021 р., м. Кременчук; 23 жовтня 2021 р., м.Світловодськ); 
проведення майстер-класу з латиноамериканської програми (31 жовтня 2021 р.,  
м. Кременчук; 30 жовтня 2021 р., м. Світловодськ). 

Також О.Жиров брав участь у Всеукраїнському майстер-класі з 
європейської програми бальних танців О. Безкровного (6 лютого 2022 р.). 

Л.Пригода – в Обласному семінарі-практикумі з українського народного 
танцю: «Методика викладання чоловічої трюкової техніки (І. Іванченко, артист 
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НЗААТУ імені Павла Вірського); «Техніка бойового гопака (С. Мороз, керівник 
зат «Козачата»). 

  О.Таранцева – майстер клас з класичного танцю для учасників Х 
Міжнародного фестиваль-конкурсу «Весняна феєрія», м. Дніпро, 2021 рік); XІ 
Internationaldancesportcompetition «RENAISSANCE CUP 2021» м. Дніпро, 
(21.11.2021 р.). 

Викладач кафедри хореографії  Т.Благова організувала проведення 
майстер-класів Л.Цвєткової з класичного танцю для студентів кафедри 
хореографії (вересень-жовтень 2021 р.). 

Г.Юрченко дав ряд інтерв’ю газеті «Вечірня Полтава» (№43 від 22.10. 
2021р. «Смак життя визначає його рівень»; №49 від 08.12. 2021р. «Хочу, щоб 
кожен артист в оновленій філармонії почувався особистістю, більше того 
«Всесвітом»; №1 від 05.01. 2022р. «Музичне слово В.Г. Короленка»; №5 від 
02.02. 2022р. «Скульптура як символ дружби між письменниками»; №9 від 
06.04. 2022р. «Мистецькі сили у боротьбі за гідність українців стояти поруч із 
захисниками Вітчизни»; №12 від 27.04. 2022р. «Забувати про страхи війни, 
танцюючи»; №16 від 25.05. 2022р. «Давно відчуваю життя як музику, тому 
продовжую залюблювати в неї якомога більше людей». 

Викладачі кафедри хореографії працювали у складі журі різних 
конкурсів. Так, Г. Юрченко (як голова журі) – Міжнародний фестиваль-конкурс 
мистецтв «Music-fest» м.Харків, проведеннямайстер-класу для учасників 
фестивалю (16.09.2021 р.); Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Золота соната», 
м.Полтава,проведення майстер-класу для учасників фестивалю (10.10.2021 р.); 
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Буковель-fest»  Буковель, 
проведення майстер-класу для учасників фестивалю (07.11.2021р.); 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Чорноморський бриз»,  м.Одеса, 
проведення майстер-класу для учасників фестивалю (13.11.2021р.); 
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряна симфонія»  м.Харків, 
проведення майстер-класу для учасників фестивалю (20.11.2021р.); 
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Золота амфора» м.Київ, 
проведення майстер-класу для учасників фестивалю  (27.11.2021р.); як член 
журі – Обласний фестиваль родинних ансамблів «Роде наш красний» ОЦНТ 
(03.06. 2022 р., м. Полтава). 

П.Горголь (як член журі) долучився до таких фестивалів: VIII 
традиційний Міжнародний рейтинговий фестиваль зі спортивного танцю 
«Poltava Trophy-2021» м.Полтава,  (6.11.2021 р.); XІ 
Internationaldancesportcompetition «RENAISSANCE CUP 2021» м. Дніпро, 
(21.11.2021 р.), Обласний фестиваль бального танцю «Зимова казка – 2022»; 
Обласний фестиваль українського народного танцю «Весняні передзвони-
2022», (29.05.2022р., м. Полтава); як голова журі – Відкриті змагання зі 
спортивних танців «Осіння зустріч», м. Полтава (27.11.2021 р.). 

Як голова  журі, О.Жиров виступив у таких конкурсах і фестивалях:  
відкритий Всеукраїнський фестиваль  зі спортивних танців «UDU CUP»           
(м. Полтава, 19.12.2021 р.); відкриті Всеукраїнські змагання зі спортивних 
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бальних танців «Дует 2022» (м. Полтава, 19.02.2022 р.). Як член журі, – 
Всеукраїнські змагання зі спортивних танців «Кубок Полтави-2021» м.Полтава, 
(25.09.2021р.), Всеукраїнські змагання зі спортивних танців 
«AutumnDanceParty» м. Харків (17.10.2021р.); VIII традиційний Міжнародний 
рейтинговий фестиваль зі спортивного танцю «Poltava Trophy-2021» м. 
Полтава,  (6.11.2021р.); XІ Internationaldancesportcompetition «RENAISSANCE 
CUP 2021» (м. Дніпро, 21.11.2021 р.); відкриті Всеукраїнські змагання зі 
спортивних бальних танців «VivatdanceCup 2021» (м. Дніпро, 28.11.2021 р.); 
Міжнародні змагання зі спортивних бальних танців «Київська Русь 2021» (м. 
Київ, 11.12.2021р.). відкриті Всеукраїнські змагання зі спортивних бальних 
танців «Дует 2022» (м. Полтава, 19.02.2022 р.). 

Викладачі Т.Благова, Л.Пригода,  Я.Рева –  члени журі Обласного 
фестивалю українського народного танцю «Весняні передзвони-2022» 
(29.05.2022 р., м. Полтава). 

У січні 2022 р. П.Горголь брав участь у  роботі у комісії по 
підтвердженню звання «Зразковий/Народний» (колективи Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді; м. Полтава, 
ОЦЕВУМ ). 

25 вересня, 17 жовтня, 6 листопада, 21 листопада, 28 листопада  2021 
року доц. О.Жиров організував інформаційну кампанію серед тренерів бальних 
танців, які не мають базової хореографічної освіти, щодо навчання в 
магістратурі на умовах перехресного вступу. 

Таким чином, створена на психолого-педагогічному факультеті система 
виховної роботи допомагає студентству у вироблені індивідуального стилю 
життя, стилю діяльності і спілкування, дозволяє ефективно забезпечити 
інтеграцію психолого-педагогічних наук, єдність теоретичної і практичної 
підготовки фахівців, що сприяє розвитку державної стратегії виховання 
підростаючого покоління у контексті становлення громадянського суспільства. 
 
 
 
 
 
Відповідальна за організацію  
виховної роботи  
на психолого-педагогічному факультеті                            АНЖЕЛА ХАРЧЕНКО 
 


