
      Звіт з виховної роботи ФІФ 
за 2020 рік

заст. декана з виховної роботи
ст. викл. Родян М. В.



Заходи, проведені на факультеті: 
учасники, результати. 



У 2020 році активно, в тому числі дистанційно,  працювали 8 наукових товариств, 
гуртків:

1.  Студентське наукове товариство (голова – Мадревський О..) – кафедра історії України

2.  Cтудентський гурток з етнології «Н.Е.С.Т. (Наукове етнологічне студентське товариство)» (голова – Долгочуб 
В.А., куратор – доц. Петрова Н.О.)

3.  Студентська фольклорно-етнографічна студія «Джерело» (керівник – доц. Петрова Н.О.)

4.  Студентське археологічне товариство «NUCLEUS» (співкерівники – проф.Сминтина О.В., Кіосак Д.В., 
Демченко О.В., Лобанова М.А.)

5.       Гурток з історії культури стародавнього світу (керівник – доц. Луговий О.М.)

6.       Студентський науковий гурток з історії культури Європи модерного часу (керівник – проф. Грєбцова І. С.)

7.       Наукове студентське товариство антикознавства та медієвістики імені П.Й. Каришковського.

8..       Студентсько-аспірантський гурток «Школа класики» (керівник – проф.Шевцов С. П., асп. Мацьків В.)



  Цього року студенти факультету під керівництвом д.і.н., проф. Сминтини О. В. вперше набули досвід 
створення віртуальної виставки «Історія та культура Італії у зображеннях» (постійна адреса 
виставки https://youtu.be/nlkhcTn6rRk), яка є постійно діючою та демонструє не тільки залучення 
студентів до виховної роботи, а й опанування ними фахових компетентностей.  

https://youtu.be/nlkhcTn6rRk


Викладачами факультету було організовано 
відвідування екскурсій (офлайн та онлайн):

Кафедра історії України

-       проведені екскурсії на меморіал 
“Куяльницький (Сотниківський) 
цвинтар” для студентів 
другого та першого курсу 
спеціальності, 2-го курсу 
заочного відділення “Історія і 
археологія” – червень, вересень 
2020 (47 студентів, О.А.
Бачинська, В.М.Полторак).



Кафедра історії 
України

проведена екскурсія до Наукової бібліотеки 
університету для ознайомлення з 
картографічними фондами – вересень 2020 
(15 студентів, О.А.Бачинська).



Кафедра 
культурології

           Ботанічний сад ОНУ 

–   студенти 1 курсу культурологи та 
філософи (22.09.20р.) та 
культурологи 2-3-4 курсів 
(25.09.2020р.)





Студенти-першокурсники трьох спеціальностей факультету 
отримали читацькі квитки в ОННБ та Науковій бібліотеці 
університету 



День першокурсника було проведено 
15 вересня на 2ох локаціях факультету



Кафедра філософії
Участь в проведенні заходу «Всесвітній день 
філософії в гостях у філософів ОНУ» (проф. 
Голубович І. В., доц. Бевзюк Н. П., проф. 
Довгополова О. А., доц. Тихомирова Ф. А., 
проф. Кушнір В. Г., доц. Петрова Н. О., доц. О.
А.Синявська, он-лайн, листопад 2020 р.) 

Студенти-філософи постійно долучалися до 
засідань Одеського філософського товариства, 
Наукового та освітянського центру імені 
Георгія Флоровського, Третьї філософської 
школи та інших наукових та освітянських 
заходів кафедри філософії.



Допомога в організації виховних заходів, проведених аспірантами у рамках аспірантської 
педагогічної практики, зокрема, в проведенні віртуальної екскурсії по музеях ОНУ імені І. І. 
Мечникова для студентів 1 курсу спеціальності Історія та археологія, організованою 
аспірантками кафедри історії України В.Нікічук та А.Коробчук (О.А.Синявська, он-лайн, 
листопад 2020).



У 2020 році виховна робота на 
факультеті була спрямована на 
підвищення патріотичної 
самосвідомості студентів

 (доц. Петрова Н. О.)



Участь факультету у заходах за межами 
університету (хто проводив, учасники тощо).



Викладачі нашого факультету, які працюють в тому числі на інших факультетах ОНУ (Н. М. 
Діанова, Г. С. Левченко, О. І. Лопуга), залучали студентів інших факультетів до виховних 
заходів 



Студенти-історики відвідали Фестиваль музеїв в Зеленому театрі 18-20 вересня та виставку 
«Код ідентифікації» в Одеському музеї Західного та Східного мистецтва (доц. Петрова Н. О.). 



Проведення екскурсій до Одеського 
археологічного музею НАНУ (2 курс 
спеціальності Філософія та Культурологія, 
вересень 2020 р.), Одеського літературного 
музею (3 курс спеціальності Культурологія, 
вересень 2020 р.), 

Одеського історико-краєзнавчого музею (он-
лайн, 3 курс спеціальності Культурологія, 
листопад 2020 р.), 

Музею книги та архівного відділу НБ ОНУ імені 
І.І.Мечникова (О.А.Синявська, он-лайн, 3 курс 
спеціальності Історія та археологія, грудень 
2020).



Екскурсія до Будинку-музею ім. О. С. Пушкіна( доц. Наконечна О. В., 
перегляд моновистави) та до Грецького фонду культури 
(доц. Ушакова К. В., ст. викл. Родян М. В., перегляд фільму)



Студентами-культурологами протягом 
весняного семестру відвідано

близько 30 онлайн виставок, лекцій, 
екскурсій.

(доц. Білянська О. Ю., доц. Наконечна О. В., 
доц. Лопуга О. І., ст. викл. Родян М. В.)



21 листопада 2020 року 

 на платформі ZOOM для науковців, любителів історії та всіх зацікавлених було проведено онлайн захід 
«Фольклор у концентраційних таборах», підготовлений у співпраці Одеської національної бібліотеки з Одеським 
ім.А.Міцкевича відділенням Спілки Поляків в Україні та Науковим етнологічним студентським товариством 
(НЕСТ) кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії ОНУ імені Мечникова. Лекція 
підготовлена у рамках проєкту «Зустрічі з Історією», що реалізується за підтримки Канцелярії Прем’єр 
міністра Польщі та товариства „Wspólnota Polska”

 (проф. Кушнір В. Г., доц. Петрова Н. О.). 

28 листопада 2020 р. 

онлайн захід «Dziś idę walczyć, mamo. Повстання Варшавське у піснях», підготовлений у співпраці з Одеським ім. 
А. Міцкевича відділенням Спілки поляків в Україні та Науковим етнологічним студентським товариством 
(НЕСТ) кафедри археології та етнології України факультету історії та філософії ОНУ імені І.І. Мечникова. 
Друга зустріч у рамках проєкту «Зустрічі з Історією», що реалізується за підтримки Канцелярії Прем’єр 
міністра Польщі та товариства «Wspólnota Polska»

( проф. Кушнір В. Г., доц. Петрова Н. О) .



Відвідування кінопрем’єр в мережі 
кінотеатрів Планета Кіно («Мої 
думки тихі», «Котики», 
«Черкаси», «Ціна правди», 
«Весільний спадок» та інше) 

доц. Петрова Н. О.



Регулярні виступи викладачів на одеському телебаченні з оцінкою культурно- 
історичних подій є частиною рекламно-профорієнтаційної роботи в тому числі.

(Вінцковський Т.С., Гончарук Т.Г., Полторак В.М., Луговий О. М., Петрова Н. О., Прігарін  
О. А., Стоянова Г. М., Голубович І. В., Синявська О. О.  - Перший міський, 7 канал, 
Думська ТБ, Град, Медіа-Інформ) 

ст. викл. Родян М. В. як кореспондент ТК Град залучує студентів до участі в 
сюжетах, що розвиває у молоді навички публічних виступів.

(Рибак А., Афоніна Є., Погребна Ю., Годун Є., Скачко В., Деревянко Н., Александрова Є., 
Явтушенко А., Білогрива Д.)



12 грудня 2020 року спільно з Обласною бібліотекою для юнацтва імені І.
Маяковського за участі студентів 1 та 2 курсів  було підготовлено та 
проведено Андріївські ZOOM-вечорниці: 

Відео події: https://fb.watch/2lSjdG5TLM/ https://mayakovka.od.ua/?p=11121 
(доц. Петрова Н. О.).,

 а на початку року, 29 лютого 2020 рок, у студенти провели свято 
Масляної в дитячому будинку «Перлинка» (офлайн).

https://fb.watch/2lSjdG5TLM/
https://mayakovka.od.ua/?p=11121




Дякую за 
увагу!


