
Звіт про виховну роботу 

на факультеті технологій та дизайну 

за 2020-2021 навчальний рік 

 

Виховна робота на факультеті технологій та дизайну проводилася 

згідно затвердженого плану і охоплювала різні аспекти виховної діяльності: 

національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадсько-правове, 

моральне, екологічне, естетичне, трудове та фізичне виховання. Виховний 

вплив здійснювався викладачами факультету в процесі аудиторних занять, 

кураторами академічних груп на тематичних годинах спілкування та 

студентським самоврядуванням. 

 

31 серпня 2020 року на факультеті технологій та дизайну начальником 

штабу цивільної оборони університету О. Пищидою був проведений 

інструктаж про допуск до роботи персоналу Університету за умови 

використання засобів індивідуального захисту. Персонал факультету був 

ознайомлений із заходами запобігання поширенню короновірусної інфекції 

(COVID-19), дотриманням правил респіраторної гігієни та протиепідемічних 

заходів. 

31 серпня 2020 року регіональна телерадіокомпанія Суспільне/Полтава 

завітала на факультет технологій та дизайну Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка з метою висвітлення ходу 

пошиття науково-педагогічними та педагогічними працівниками факультету 

масок для співробітників університету, під керівництвом декана факультету 

Валентини Титаренко. Було виготовлено більше 1000 масок індивідуального 

захисту. 

3 вересня 2020 року студенти ІІ курсу факультету технологій та 

дизайну під керівництвом викладачів Тетяни Борисової та Юлії Срібної 

відвідали Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. 

Студенти ознайомилися з колекцією гобеленів, килимів і вишитих виробів 

визнаних майстрів України Н. Бабенко, О. Василенка, О. Великодної, 

Л. Товстухи та інших. Крім того, студенти мали можливість переглянули 

експозицію авторських ляльок майстрині В. Балясної, яка була представлена 

у музейному комплексі. 

4 вересня 2020 року майбутні культурологи – студенти групи К(кд)-25 

факультету технологій та дизайну відвідали Полтавську обласну 

універсальну наукову бібліотеку імені І. П. Котляревського під керівництвом 

доц. Алли Литвиненко. Студенти оглянули експозицію фотовиставки, 

присвяченої пам’яті загиблих на Донбасі українських воїнів та їхнім матерям, 

які прагнуть визволення своїх синів із полону. Екскурсію закладом провела 

завідувачка відділу краєзнавства Марина Федорова. 

15 вересня 2020 року відбулися Урочиста церемонія посвяти 

першокурсників у студенти Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка та знайомство першокурсників 

факультету технологій та дизайну з деканатом, викладачами, головами 



секторів студентського самоврядування факультету та кураторами в 

аудиторії 111. 

16 вересня 2020 року відбулася акція «Тебе вітає короленківська 

родина» що до залучення студентів до колективів художньої самодіяльності, 

гуртків, клубів, університетських команд та секцій з різних видів спорту. 

16 вересня 2020 року декан факультету та відповідальна за роботу у 

гуртожитку від факультету провели збори студентів, що проживають у 

гуртожитку, з питань облаштування житлових кімнат, дотримання чистоти й 

порядку в аудиторіях та кімнатах гуртожитку. 

17 вересня 2020 року кураторами І курсу ст. викл. Дмитренко В. І. та 

ас. Орловою Н. С. проведено екскурсію по університету для першокурсників 

із метою ознайомлення зі структурою університету та його історією, а також 

роботу щодо роз’яснення правил користування фондами бібліотек 

університету та міста. 

18 вересня 2020 року кураторами І курсу ст. викл. Дмитренко В. І. та 

ас. Орловою Н. С. проведено бесіду на тему: «Організація навчального 

процесу в умовах карантину». 

7 жовтня 2020 року за ініціативи завідувача кафедри О. В. Лук’яненка 

було організовано практичний семінар для студентів-культурологів І та ІІ 

курсів з вивчення професійного середовища бібліотеки. 

20 жовтня 2020 року куратори провели бесіди про шкідливість 

тютюнопаління та вживання алкоголю зі студентами І, ІІ курсів (ст. викл. 

Дмитренко В. І., ас. Орлова Н. С., доц. Лук’яненко О. В., ас.  Кербут Ю. В.). 

31 жовтня 2020 року з нагоди свята Хелловін студенти та магістранти 

факультету технологій та дизайну взяли участь у конкурсі креативного 

декору. До заходу долучилися студенти різних курсів та форм навчання 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. Вони вбиралися в костюми різних потойбічних істот, 

вирізали ліхтарі з гарбузів, створювали креативні мейкапи та інші прикраси з 

символікою Хелловіна. 

17 листопада 2020 року з нагоди Міжнародного дня студента на 

факультеті технологій та дизайну було проведено конкурс «Галерея молодих 

талантів» за участю студентів та магістрантів закладів вищої освіти України. 

На адресу конкурсу надійшло 372 творчі роботи. 

17 листопада 2020 року ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка 

проф. Микола Степаненко, викладачі та студенти факультету технологій та 

дизайну під керівництвом декана факультету проф. Валентини Титаренко 

виступили перед каналами регіонального телебачення. Інтерв’ю здійснено у 

рамках налагодження ефективної взаємодії у процесі підготовки елемента 

нематеріальної культурної спадщини «Вишивка білим по білому» для 

подання до Репрезентативного списку ЮНЕСКО. Тележурналістам було 

презентовано вишиті вироби (рушники, сорочки), виготовлені студентами 

факультету технологій та дизайну. 

18 листопада 2020 року студенти факультету технологій та дизайну 

долучилися до соціокультурного проєкту «Українські акценти», що 



реалізується партнером кафедри культурології, колективом Полтавської 

обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. 

25 листопада 2020 року. Проведення зі студентами ІІ курсу куратором 

ас. Кербут Ю. В. тематичної виховної години «Любов і дружба – духовна 

єдність у поглядах, почуттях, прагненнях». 

27 листопада 2020 року студенти ІІ-ІІІ курсів під керівництвом 

кураторів (доц. Лук’яненко О.В., ас. Кербут Ю.В., доц. Кудря О.В. та доц. 

Дмитренко В.А.) взяли участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку» до Дня 

вшанування пам’яті жертв голодоморів. 

1 грудня 2020 року. Проведення для студентів І курсу куратором 

ас. Орловою Н. С. бесіди про проблеми профілактики СНІДу. 

10 грудня 2020 року. Проведення зі студентами І курсу куратором 

ст. викл. Дмитренко В. І. тематичної виховної години «Наші права – щасливе 

майбутнє». 

12 грудня 2020 року в ПНПУ імені В. Г. Короленка відбувся День 

відкритих дверей. Потенційних абітурієнтів онлайн гостинно вітали 

представники усіх університетських факультетів. 

18 грудня 2020 року у виставковій залі Полтавського краєзнавчого 

музею імені Василя Кричевського викладачі та студенти факультету 

технологій та дизайну під керівництвом декана факультету проф. Валентина 

Титаренко взяли участь у заході з презентації культурно-мистецького 

проєкту «Народна іграшка Полтавщини. Історія. Мистецька традиція. 

Сучасність», яка стала результатом дослідницької багаторічної 

просвітницької та творчої роботи колективів Обласного центру народної 

творчості та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради, 

наукових співробітників Полтавського краєзнавчого музею імені Василя 

Кричевського та членів Полтавського обласного осередку Національної 

спілки майстрів народного мистецтва України. 

21 грудня 2020 року на факультеті технологій та дизайну відбулася 

чергова профорієнтаційна онлайн-зустріч із абітурієнтами до Дня відкритих 

дверей. Декан факультету технологій та дизайну, проф. Валентина Титаренко 

зацікавила учасників відеоконференції розповіддю про престижність, 

значущість та перспективність спеціальностей, які можна опанувати на 

факультеті. Школярі та студенти мали можливість задати запитання, які 

стосувалися особливостей вступної кампанії, умов навчання на факультеті, 

участі студентів у культурно-мистецькому житті тощо. 

25 грудня 2020 року до Нового року і Різдва на факультеті технологій та 

дизайну всім бажаючим було запропоновано взяти участь в онлайн-конкурсі 

новорічних і різдвяних прикрас. Студенти та магістранти надсилали фото 

своїх робіт: різдвяних віночків із різних матеріалів, креативно розмальованих 

кульок, яскраво прикрашених ялинок, стильно декорованих осель та іграшок 

– символів наступного року. 

10 лютого 2021 року на факультеті технологій та дизайну відбулися 

урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам магістратури 2020 

року. З вітальним словом до випускників звернулася декан факультету 



технологій та дизайну професор Валентина Титаренко, яка побажала 

щасливого старту у професійній кар’єрі, нових досягнень і перемог на 

життєвому шляху. 

23 лютого 2021 року студенти та науково-педагогічні працівники 

факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В. Г. Короленка провели 

майстер-класи з декоративно-прикладної творчості для школярів 4–9 класів 

комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат 

спортивного профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради». 

Школярі 9 класу разом зі студентками Анастасією Улько, Оленою 

Князєвою та Ліллією Пінчук виготовляли вироби інтер’єрного призначення у 

техніці кінусайга. Для учнів 4 класу майстер виробничого навчання Інна 

Нечипоренко та студентки Юлія Єрьоміна і Тетяна Проценко 

продемонстровали технології оздоблення виробів у техніці декупаж. Під час 

навчально-мистецького заходу учні 5 класу мали можливість стати 

дизайнерами з виготовлення інтер’єрної ляльки-мотанки, майстер-клас 

провели студентки Олександра Мисак та Аліна Тітова під керівництвом 

завідувача навчальної лабораторії кафедри виробничо-інформаційних 

технологій та безпеки життєдіяльності Сніжани Шпортюк. 

25 лютого 2021 року здобувачі освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності 034 Культурологія відвідали презентацію книги «Українська 

ідентичність, писана світлом» у Полтавському літературно-меморіальному 

музеї В. Г. Короленка.  

26 лютого 2021 року у виставковій залі Полтавської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського відкрили 

виставку вузлових ляльок «В обіймах бабусиних традицій». Захід відбувся в 

рамках проєкту представлення творчості 25 майстрів-носіїв елементів 

нематеріальної культурної спадщини Полтавщини, внесених до Обласного 

переліку елементів нематеріальної культурної спадщини «Традиція вузлової 

ляльки Полтавщини». Викладачі та студенти факультету технологій та 

дизайну взяли участь у відкритті виставки та збагатили свій теоретичний та 

практичний досвід виготовлення вузлової ляльки. Декан факультету 

професор Валентина Титаренко продемонструвала власну вузлову ляльку, 

яку виготовляли жінки миргородського краю. 

4 березня 2021 року студенти та магістранти Театру мод факультету 

технологій та дизайну (керівник доц. Тетяна Борисова) брали активну участь 

у підготовці святкового концерту присвяченого Міжнародному жіночому 

дню – 8 березня. 

14 березня 2021 року студенти-культурологи Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка разом із 

доцентом Ренатою Винничук взяли участь у заходах з нагоди Дня 

українського добровольця. Подію ініціювала директорка Полтавського 

міського будинку культури, випускниця кафедри культурології Оксана 

Дейнега. 

17 березня 2021 року завідувачі кафедр факультету технології та 

дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. 



Короленка провели чергову профорієнтаційну зустріч із випускниками 11-х 

класів Полтавської спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю 

під гаслом «Педагог – це престижно!». 

18 березня 2021 року у виставковій залі Полтавської обласної 

універсальної наукової  бібліотеки імені І. П. Котляревського викладачі та 

студенти факультету технологій та дизайну взяли участь у заході з 

презентації творів майстрів носіїв елемента нематеріальної культурної 

спадщини «Традиція декоративного розпису полтавського житла». Цей захід 

став результатом дослідницької багаторічної просвітницької та творчої 

роботи колективів Обласного центру народної творчості та культурно-

освітньої роботи Полтавської обласної ради, його наукових співробітників та 

членів Полтавського обласного осередку Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України. 

9 квітня 2021 року на базі кафедри культурології Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся 

просвітницький онлайн-захід у режимі ZOOM-відеоконференції до 100-річчя 

заснування Всеукраїнського музичного товариства імені Миколи 

Леонтовича. Співорганізатором круглого столу став Полтавський офіс 

Північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті. До 

участі у роботі долучився Полтавський обласний осередок Національної 

Спілки композиторів України, викладачі та студенти Інституту культури і 

мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.  

26 квітня 2021 року було проведено бесіду зі студентами І-ІІ курсів з 

історії аварії на Чорнобильській АЕС за темою: «Збережемо пам’ять про 

подвиг». 

27 квітня 2021 року у рамках засідання вченої ради факультету 

технологій та дизайну відбулася зустріч викладачів та студентів із 

випускницею Університету, учителькою трудового навчання та технологій 

Комунального закладу «Полтавська гімназія «Здоров’я» № 14» Полтавської 

міської ради Полтавської області Тетяною Куратнік. У форматі інтерактивної 

онлайн-взаємодії зі слухачами Т. Куратнік продемонструвала приклади 

використання в організації навчально-пізнавального процесу з трудового 

навчання сучасних інноваційних педагогічних технологій. 

27 квітня 2021 року Полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя 

Кричевського було створено каталог віртуальної виставки «Великодня 

писанка» майстрів народного мистецтва Полтавщини. Викладачі, студенти і 

магістранти факультету технологій та дизайну Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка також представили свої 

роботи. Найбільш поширеними орнаментальними мотивами полтавських 

писанок у творчих роботах короленківців стали дерево життя, берегиня, 

сонячні знаки, побутовий зміст та рослинні орнаменти. 

28 квітня 2021 року до Всесвітнього дня охорони праці на кафедрі 

виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності факультету 

технологій та дизайну було проведено конкурс постерів «Охорона праці 

очима студентів». Конкурс започаткували, щоб привернути увагу 



суспільства, зокрема молоді, до питань охорони праці у різних сферах життя; 

формувати художньо-естетичну, екологічну культуру, соціальні активності, 

здоровий спосіб життя; сприяти розвитку творчості, виявити та підтримати 

талановиту молодь. 

29 квітня 2021 року напередодні найважливішого свята Християн 

Пасхи в Чистий четвер викладачі та студенти Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка на факультеті технологій та 

дизайну виготовляли великодні писанки. Майстер-клас провели Інна 

Нечипоренко й Анна Шовкова. Участь у заході охоче взяли викладачі та 

студенти різних факультетів університету. Всі отримали можливість 

власноруч створити писанкові сувеніри. 

30 квітня 2021 року до свята Великодня на факультеті технологій та 

дизайну було проведено онлайн-конкурс «Писанкова веселка» за участю 

студентів і учнів закладів освіти різного рівня та вихованців дошкільних і 

позашкільних закладів України. На адресу конкурсу надійшло 384 творчі 

роботи, які яскраво відображають безмежну палітру великоднього декору. 

17 травня 2021 року відбулася лекція-прес-конференція 

«Етноподорож» для здобувачів вищої освіти спеціальності 034 Культурологія 

з українською письменницею, сценаристкою, засновницею Всесвітнього Дня 

вишиванки Лесею Воронюк. 

18 травня 2021 року у Міжнародний день музеїв викладачі та студенти 

факультету технологій та дизайну відвідали заходи, заплановані Полтавським 

художнім музеєм (галереєю мистецтв) імені Миколи Ярошенка та поринули 

у вир творчості, краси та щирих людських емоцій під час невимушеної 

кураторської екскурсії Ольги Курчакової виставкою «Володимир 

Колесніков-молодший. MOSAIQUE». 

20 травня 2021 року викладачі та студенти факультету технологій та 

дизайну долучилися до культурно-мистецького заходу «Дню вишиванки – 

15 років», який святкували у Всеукраїнському центрі вишивки та 

килимарства м. Решетилівка, директором якого є заслужений майстер 

народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного 

мистецтва України – Надія Вакуленко. Учасники заходу мали можливість 

приєднатися до майстер-класу з вишивки біли по білому, який проводила 

Сніжана Шпортюк та ознайомитися з неймовірною експозицією творчого 

доробку студентів та викладачів факультету технологій та дизайну. 

20 травня 2021 року в рамках загально факультетського заходу «ФТД – 

відкриті можливості» відбулася онлайн-зустріч випускників Новоград-

Волинського педагогічного коледжу із викладачами кафедр факультету 

технологій та дизайну. Під час спілкування абітурієнти дізналися про 

можливості і перспективи, які вони отримають, обравши для себе 

спеціальність 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та 034 

Культурологія у Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка. 

21 травня 2021 року у виставковій залі Полтавської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського викладачі та 



студенти факультету технологій та дизайну взяли участь у виставці творів 

майстрів художньої вишивки Полтавщини – носіїв елемента нематеріальної 

культурної спадщини «Технологія виконання вишивки «білим по білому» 

«На вістрі голки – вся земна краса». На виставці були представлені роботи 

відомих на Полтавщині носіїв вишивального мистецтва: Валентини 

Титаренко, Віри Забори, Надії Вакуленко, Алли Кісь та ін. 

21 травня 2021 року здобувачі освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності 034 Культурологія відвідали просопографічну лекцію, 

приурочену до Міжнародного Дня музеїв, яку провела провідна наукова 

співробітниця Полтавського літературно-меморіального музею 

В. Г. Короленка Людмила Ольховська. 

31 травня 2021 року викладачі та студенти факультету технологій та 

дизайну стали учасниками лекції-екскурсії, приуроченої до Всеукраїнського 

дня краєзнавства, яку провів старший науковий співробітник Полтавського 

музею авіації і космонавтики, відділу Полтавського краєзнавчого музею 

імені  Василя Кричевського Владлен Орлов. 

2 червня 2021 року на факультеті технологій та дизайну відбулася 

відеозустріч викладачів і студентів із польським ученим, головним 

редактором наукового журналу «Kultura i Wychowanie» доктором 

Кшиштофом Камінскі. 

 

Робота у гуртожитку 
 

У гуртожитку № 3 впродовж 2020-2021 навчального року проживали 

58 студентів факультету технологій та дизайну поверх № 3 (блок Б), поверх 

№ 4 (блок Б), поверх № 5 (блок Б). 

У зв’язку з проведенням протиепідемічних заходів, щодо запобіганню 

поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) викладачі факультету 

здійснювали виховну робота у гуртожитку відповідно до плану роботи 

дистанційно, зокрема проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 

епідеміологічної ситуації, дотримання вимог санітарно-протиепідемічного 

режиму, профілактики захворювань з повітряно-крапельним механізмом 

передачі (грипу, ГРВІ та захворювань, спричинених коронавірусом COVID-

19), необхідності застосування засобів індивідуального захисту (одноразових 

медичних масок, латексних рукавичок) та дезінфекційного розчину. 

Кураторами академічних груп постійно поширювалася інформація про 

економію електроенергії. Старости секцій та поверхів звітувалися про 

наявність у всіх кімнатах енергозберігаючих ламп. 

Відповідальною за роботу у гуртожитку ст. викл. Срібною Ю. А. 

регулярно проводилися бесіди з дотримання санітарно-гігієнічних норм 

проживання та правил поведінки в гуртожитку. 

 

 

Декан факультету технологій 

та дизайну        В. ТИТАРЕНКО 


