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Листопад 2020 р.

9 листопада 2020 р.

Онлайновий квест «Мовний 
марафон» для студентів всіх 

структурних підрозділів 
Університету

(Караман С.О., Видайчук Т.Л., Русаченко 
Н.П.,Зарудня О.М.,Горохова Т.О.,Блохіна Н.О.)



3,5 листопада 2020 р.

Віртуальний квест з української мови "За сімома печатками" для 

студентів 1-го курсу спеціальності  “Дизайн” Інституту мистецтв 

(Остапченко О.В.) 

6 листопада 2020 р.

Круглий стіл «Мовна політика в Україні: консолідація чи політичний 

ризик» для студентів 1-го курсу спеціальності «Філологія (українська)» 

(Лахно Н.В.)

10, 13 листопада 2020 р.

Онлайн-вікторина «Таємниці писемності» для студентів 1-го курсу 

спеціальності “Музичне мистецтво” Інституту мистецтв 

(В.Ф.Алексадрова, А.Ф.Радченко)

Упродовж листопада 2020 р.

Гурток “Лінгвістика українськомовного тексту” для студентів 

спеціальностей “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта” Педагогічного 

інституту (Заєць В.Г.)



6 листопада 2020 р.

Захист рекламних проєктів “Обирай 
українську!” зі студентами 1-го курсу 

спеціальності “Реклама і зв’язки з 
громадськістю” Інституту журналістики

(Русаченко Н.П.,  Зарудня О.М.)

6, 11 листопада 2020 р.

Онлайн-семінар «Український правопис: 
історія та нововведення» зі студентами 1-

го курсу спеціальностей “Мова і 
література (німецька)”, “Регіональні 

студії”, “Суспільні комунікації” Факультету 
права і міжнародних відносин 

(Зарудня О.М.)



14 грудня 2020 р.

Захист відеопроєктів зі студентами 1-го курсу 

спеціальностей “Регіональні студії”, “Суспільні комунікації” 

на тему “Реалізація мовних норм у професійному 

спілкуванні”.

21 грудня 2020 р.

Презентація інфографіки

“Культура мови на щодень”

(Зарудня О.М.)

Грудень 2020 р.



9 грудня 2020 р.

Майстер-клас "Інтерактивні ігри онлайн на уроках
української мови" для студентів і викладачів 
Університету

5 лютого 2021 р.

Майстер-клас “Навчання мови онлайн: методичні 

поради” для студентів і викладачів Університету

(Караман С.О., Караман О.В., Горохова Т.О., аспіранти 

кафедри Набок-Бабенко Ю., Резнік Т., Космідайло І.)



Мовний клуб «Причасти мене 

розмовою українською мовою» 

для викладачів Інституту мистецтв             

(Караман С.О., Караман О.В., 

Овсієнко Л.М., Дуке О.О., 

Александрова В.Ф., Заєць В.Г.)



Цикл екскурсій та інших заходів

країнознавчого спрямування для 

студентів-іноземців, слухачів

підготовчих курсів з української

мови
(Вінтонів Т.М., Горохова Т.О.)
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www.facebook.com/groups/2061838847428315

Спільнота центру культури української мови

в соціальній мережі Facebook

Кількість учасників – 1032

вересень 2020 – лютий 2021 р.



@kulturaukrmovi



ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Назва заходу Дата

Презентація відеопроєктів “Нормативність і правильність

фахового мовлення”

березень - травень 2021 року

Презентація проєкту “Норми української мови в інфографіці” березень - травень 2021 року

Проведення риторичних та орфоепічних тренінгів, майстер-

класів з культури усного і писемного мовлення, практикумів

з української орфографії і пунктуації тощо

упродовж навчального року

Організаційне та змістове забезпечення творчих проєктів з 

актуальних питань культури мовлення

упродовж навчального року

Забезпечення функціонування блогу та спільноти у 

соціальній мережі

упродовж навчального року

Змістове наповнення Telegram-каналу центру упродовж року

Забезпечення змістового наповнення електронних ресурсів

Центру культури української мови

упродовж навчального року




