
Звіт 
про роботу
Центру культури 
української мови

за перший семестр 
2019-2020 навчального року

Підготували:
Зарудня О.М., к.п.н., ст. викладач кафедри української мови
Горохова Т.О., к.п.н.,ст. викладач кафедри української мови





Вересень – жовтень

Риторичні, орфоепічні тренінги майстер-

класи з культури усного і писемного 
мовлення, практикуми з української 

орфографії і пунктуації зі студентами всіх 
структурних підрозділів Університету 

(Караман С.О., Караман О.В.,

Доценко О.Л., Овсієнко Л.М., Видайчук Т.Л., 
Дружененко Р.С., Зарудня О.М., 

Горохова Т.О., Вінтонів Т.М., Лахно Н.В., 
Радченко А.Ф., Остапченко О.В.,  

Александрова В.Ф.)



Листопад
5.11. Гостьова лекція доктора філологічних наук, професора, 
завідувача відділу граматики та наукової термінології Інституту 

української мови НАН України Катерини Григорівни Городенської
“Новий український правопис: мотивація змін і доповнень” 

(Караман С.О., Караман О.В., Вінтонів М.О.)



Листопад
07.11. Інтерактивний онлайновий квест

“Мовний марафон” зі студентами 7 
структурних підрозділів Університету
(Доценко О.Л., Караман О.В., Овсієнко Л.М., 
Горохова Т.О., Зарудня О.М., Блохіна Н.О.)



08.11. Майстер-клас “Нова редакція
“Українського правопису: основні зміни і 
доповнення” з викладачами Університету

Грінченка (Караман О.В., Дроботенко В.Ю., 
Горохова Т.О.)



08.11. Круглий стіл «Історія становлення
української мови» зі студентами І курсу 

спеціальності «Мова і література
(німецька)» (Зарудня О.М.)



11.11. Лекція-діалог “Битва за український
правопис” зі слухачами курсів у межах 

соціального проєкту «З Києвом і для Києва» 
(Русаченко Н.П.)



19.11. Презентація
відеопроєктів

«Нормативність і 
культура 

професійного
мовлення» 

26.11. Презентація
відеопроєктів

«Культура мови на 
щодень» зі 

студентами І курсу 
спеціальностей 

«Регіональні студії», 
«Суспільні комунікації»

(Зарудня О.М.)



19.11. Майстер-клас Ганни Левченко, актриси кіностудії
О.Довженко, на тему: “Техніка мовлення”для студентів

спеціальностей «Регіональні студії», «Суспільні комунікації» 
(Дроботенко В.Ю.)



Грудень
6.12. Круглий стіл “Лінгводидактичний потенціал
творів Бориса Грінченка” зі студентами ІІІ курсу 
спеціальності “Мова і література (українська)» 

(Дружененко Р.С.)



6.12. Семінар “Феномен 
геніального лексикографа” зі

студентами І курсу спеціальності
“Практична психологія” (Лахно Н.В.)



9.12. Майстер-

клас “Від нової
редакції
“Українського
правопису до 
мовленнєвої
практики” для 
викладачів
Університету
(Караман О.В.,
Дроботенко В.Ю.,
Горохова Т.О.)



16.12. Презентація проєктів “Помилки в мові сучасної реклами” 
зі студентами І курсу спеціальності “Реклама і зв’язки з 

громадськістю” (Русаченко Н.П.)



Цикл екскурсій країнознавчого
спрямування в рамках вивчення

дисципліни «Українська мова як іноземна»
(Вінтонів Т.М., Горохова Т.О.)



Блог Центру культури української мови
centrkum.blogspot.com

У блозі представлені:
•Електронні довідники;

•Електронні академічні словники 
української мови;

•Онлайн-засоби перекладу і контролю 
якості;
•Мовні тренажери;

•Творчі роботи та проекти студентів;

•Поради з удосконалення культури
мовлення;

•Організовані онлайн-дискусії, 
обговорення, проблемні й пошукові
завдання.



Рубрика 
«Український правопис 2019»

 Нова редакція “Українського правопису”.

 Відеофрагменти лекції К.Г.Городенської.
 Інші відеоматеріали.
 Інтерактивні завдання.



Рубрика 
«Українська як іноземна»

 Відеоматеріали.
 Мовні тренажери.
 Інтерактивні ресурси.
 Перелік програм для вивчення 

української мови на смартфоні.



Рубрика 
«Мовні тренажери»

 Інтерактивні завдання для 
вдосконалення культури 
мовлення



Проєкт
«Норми сучасної
української мови в 
інфографіці»



Статистичні відомості про блог
центру культури української мови:
Перегляди за останній місяць – 1434

Загальна історія переглядів – 25673

Кількість коментарів – 337
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www.facebook.com/groups/2061838847428315

#центркультуриукраїнськоїмови
#centrkum



www.facebook.com/groups/

2061838847428315

Статистичні відомості про спільноту центру культури
української мови в соціальній мережі Facebook
Кількість учасників – 834
Кількість публікацій – 366
Кількість активних учасників – 782

травень 2019 – січень 2020 р.



@kulturaukrmovi



Перспективи роботи центру 
В ІІ семестрі 2019 – 2020 н.р.

Назва заходу / виду роботи Час проведення Цільова аудиторія Відповідальний

Майстер-клас «Дотримання
мовних норм у мовленнєвій
діяльності фахівця»

4 лютого 2020 
року о 10:00

студенти, аспіранти, 
викладачі 
Університету

Дроботенко В.Ю.,
Горохова Т.О.

Майстер-клас “Мовна культура наукового
тексту: унормування
терміносистеми
педагогічної наукової галузі”

5 лютого  2020 
року о 13:40

студенти, аспіранти, 
викладачі 
Університету

Караман С.О.,
Караман О.В.,
Овсієнко Л.М.

Презентація відеопроєктів “Нормативність і 
правильність фахового мовлення”

березень -
травень 2020 
року

студенти різних 
спеціальностей 
Університету

Зарудня О.М.

Створення серії навчальних відеороликів 
“Орфоепічна, лексична і граматична 
правильність фахового мовлення”

лютий-

травень 2020 
року

студенти різних 
спеціальностей 
Університету

Зарудня О.М.



Перспективи роботи центру 
В ІІ семестрі 2019 – 2020 н.р.

Назва заходу / виду роботи Час проведення Цільова аудиторія Відповідальний

Друк методичних матеріалів для роботи 
в Центрі культури української мови

Упродовж семестру студенти різних курсів і 
спеціальностей 
Університету

викладачі кафедри

Створення мобільного тренажера з 
української мови

упродовж семестру студенти різних 
спеціальностей 
університету

Горохова Т.О.
Зарудня О.М.

Проведення риторичних та 
орфоепічних тренінгів, майстер-класів з 
культури усного і писемного мовлення, 
практикумів з української орфографії і 
пунктуації тощо

упродовж 
навчального року

студенти різних курсів і 
спеціальностей 
Університету

Караман С.О.,
Караман О.В.,
Доценко О.Л.,
Видайчук Т.Л.,
Лахно Н.В.,
Горохова Т.О.,
Дружененко Р.С.,
Радченко А.Ф.,
Остапченко О.В.,
Александрова В.Ф., 
Зарудня О.М.,
Вінтонів Т.М.



Перспективи роботи центру 
В ІІ семестрі 2019 – 2020 н.р.

Назва заходу / виду роботи Час 
проведення

Цільова аудиторія Відповідальний

Організаційне та змістове забезпечення 
творчих проєктів з актуальних питань 
культури мовлення

упродовж 
навчального року

студенти різних курсів і 
спеціальностей Університету

Караман С.О., Караман О.В., 

Овсієнко Л.М., Доценко О.Л., 

Видайчук Т.Л., Горохова Т.О., 

Зарудня О.М., Дружененко Р.С.,
Вінтонів Т.М., Дроботенко В.Ю.
Лахно Н.В., Заєць В.Г.

Забезпечення функціонування блогу та 
спільноти у соціальній мережі

упродовж 
навчального року

студенти різних курсів і 
спеціальностей Університету

Зарудня О.М., Горохова Т.О.

Змістове наповнення Telegram-каналу
центру

упродовж року студенти й викладачі 
Університету

Зарудня О.М.

Забезпечення змістового наповнення  
електронних ресурсів Центру культури 
української мови

упродовж 
навчального року

студенти різних курсів і 
спеціальностей Університету

викладачі кафедри української мови




