
ПЛАН 

виховної, культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи 

кафедри педагогіки та соціальної роботи зі студентами  

на 2017-2018 н. р. 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1.  Урочиста Академія з нагоди Дня знань та  

Посвяти першокурсників у студенти  

(Центральний корпус 

університету,11.00год.) 

31 серпня 

2017 р. 

 

Ректорат, відділ з 

виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 

деканат,  заступник з 

навчально-виховної 

роботи,  куратор І-го 

курсу студентів 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

2.  Провести настановчі збори зі студентами I-

го курсу з проблем підготовки до початку 

нового навчального року; ознайомити їх із 

правилами поселення в гуртожиток, правами 

та обов'язками студентів, специфікою 

кредитно-модульної системи навчання 

(корпус. 8, вул. Рівненська,14, 13.00 год.) 

31 серпня 

2017 р. 

 

Деканат, завідувач 

кафедрою педагогіки 

та соціальної роботи, 

куратор І-го курсу 

студентів напряму 

підготовки 

"Соціальна робота"  

3.  Призначити кураторів академгруп І-х і ІІІ-х 

курсів, старост, їх заступників, обрати 

профоргів. Закріпити навчальні аудиторії за 

академічними групами. 

До 5 вересня  

2017 р. 

Деканат, завідувач 

кафедрою педагогіки 

та соціальної роботи 

куратори груп  

4.  Участь у роботі засідань ради кураторів 

факультету згідно з планом  

Протягом 

року 

Рада кураторів 

5.  Співпраця з міським відділом у справах сім’ї 

та молоді, центром соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, іншими соціальними 

службами, установами та організаціями 

Протягом 

року 

Деканат, викладачі 

кафедри педагогіки 

та соціальної роботи, 

клуб «Волонтер» 

6.  Співпраця з працівниками правоохоронних 

органів 

Протягом року Деканат, куратори 

академгруп напряму 

підготовки 

"Соціальна робота" 

7.  Відвідування мистецьких заходів, музеїв,  

театрів, тематичних виставок 

Протягом року Деканат, викладачі 

кафедри педагогіки 

та соціальної роботи, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

8.  Організація перевірки умов проживання 

студентів у гуртожитку; дотримання 

студентами правил внутрішнього 

розпорядку 

Протягом року Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, заступник з 

навчально-

організаційної 

роботи, викладачі 

кафедри педагогіки 

та соціальної роботи 



(згідно з графіком 

чергування кафедри), 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

ІІ. ЗАХОДИ НАЦІОНАЛЬНОГО, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ТРУДОВОГО,  

ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВОГО, МОРАЛЬНОГО, ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО, 

ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРЕВЕНТИВНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

9.  Тематична перша лекція «Демократичний 

розвиток та зміцнення партнерства Україна-

ЄС: очима молоді» 

1 вересня 2017 р. Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

10.  Відзначення міжнародного дня пам'яті жертв 

фашизму (тематичні лекції, бесіди, круглі 

столи, години наставника) 

2 вересня 2017 р. Деканат, куратори 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота", клуб 

«Волонтер» 

11.  Відвідування Міжнародного поетичного 

фестивалю «Meridian Czernowiz» 

8 вересня 2017 р. Деканат, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

12.  Урочисте дійство та спортивно-масові 

заходи, присвячені дню працівника фізичної 

культури та спорту України 

9 вересня 2017 р. ФФКЗЛ, 

заступник з 

навчально-виховної 

роботи, куратори 

академ.груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

13.  Відзначення 165-річчя Наукової бібліотеки 

ЧНУ 

 

19-20 вересня 

2017 р. 

Деканат, куратори 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

14.  Відзначення Дня працівників дошкільних 

освітніх установ 

26 вересня 2017р. Кафедра педагогіки та 

психології дошкільної 

освіти, викладачі та 

студенти кафедри 

педагогіки та 

соціальної роботи 

15.  Всеукраїнський день бібліотек. 

 «Бібліо-кафе» (дегустація літературних 

новинок і бібліотечних послуг із запашною 

кавою та 

чаєм) 

28 вересня  

2017 р. 

Студентський 

парламент, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

16.  День пам’яті жертв Бабиного Яру (тематичні 

лекції, бесіди, круглі столи, години 

наставника) 

29 вересня  

2017 р. 

Деканат 

Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

17.  Взяти участь у конкурсі серед студентів на 

розробку корпоративного стилю 

університету (розробка моделі єдиного 

впізнаваного бренду Університету для 

використання на веб-сторінках, у соціальних 

Вересень-

жовтень, 2017р. 

Відділ з 

інформаційної 

діяльності,  

куратори та студенти 

академічних груп 



мережах, у презентаціях, у рекламній 

поліграфічній та іншій продукції) 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

18.  Відзначення Міжнародного дня громадян 

похилого віку (тематичні бесіди, круглі столи, 

години наставника в студентських групах, 

відвідування та надання посильної допомоги 

геріатричному пансіонату, іншим соціальним 

службам, що працюють із людьми похилого 

віку) 

1 жовтня 2017 р. Куратори і студенти 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота", 

клуб «Волонтер» 

19.  Вшанування 27-ї річниці (1990 р.) політичного 

голодування студентів за незалежність 

України (виставки світлин та матеріалів, 

свідчення очевидців) 

2 жовтня 2017 р. Деканат 

Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

20.  Відвідування тематичного вечора «Музика і 

життя», присвячений Міжнародному дню 

музики 

3 жовтня 2017 р. Деканат, кафедра 

музики, куратори 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

21.  Відвідування презентації поезій української 

письменниці Юлії Бережко-Камінської 

(Червона зала 12. 00 год.) 

5 жовтня 2017р. Філологічний 

факультет, відділ з 

виховної роботи та 

гум. освіти, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

22.  Урочисте дійство, присвячене 142-й річниці 

від дня заснування  Чернівецького 

національного  університету імені Юрія 

Федьковича 

(Мармурова зала, 15.00 год.) 

5 жовтня 2017 р. Ректорат, профком, 

заступники декана, 

завідувачів кафедр із 

навчально-виховної 

роботи, студентський 

профком 

23.  Участь у заходах, присвячених відзначенню 

Дня міста  

 

7-8 жовтня 2017р. Ректорат, 

студентський 

профком та 

парламент, деканат, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

24.  Урочисте відкриття 69-ої Спартакіади 

студентів Чернівецького національного  

університету імені Юрія Федьковича 

(стадіон Буковина, 15.00 год.) 

Жовтень 2017 р. Студентський 

профком, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

25.  День української писемності та мови 

(тематичні вечори, круглі столи) 

9 жовтня 2017 р. Заступник завідувача 

кафедрою  з 

навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 



26.  Фінал конкурсу «Університет має талант» 

(Мармурова зала 15.00 год.) 

10 жовтня 2017 р. Ректорат, профком, 

заступники декана та 

завідувача кафедрою з 

навчально-виховної 

роботи, студентський 

відділ з виховної 

роботи  та 

гуманітарної освіти, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

27.  Урочиста академія з нагоди 26-річчя 

факультету (палац «Академічний», 15.00) 

 

11 жовтня 2017 р. 

 

Деканат, студенський 

профком, 

студентський 

парламент, заступник 

завідувача кафедрою з 

виховної роботи, 

викладачі, куратори 

академгруп кафедри 

педагогіки та 

соціальної роботи, 

студенти напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

28.  Участь у Всеукраїнській акції «Напиши 

листа захиснику України» 

12 жовтня 2017 р. Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, наставники 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота", 

студентський 

профком, 

студентський 

парламент 

29.  Відвідати «Козацькі ігри» – урочисте 

дійство до Дня 

Захисника Вітчизни 

11-13 жовтня 

2017р. 

Факультет фізичної 

культури 

та здоров'я людини, 

куратори та студенти 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

30.  Відзначення Свята Святої Покрови – дня 

козацької слави. День захисника України.

   

14 жовтня 2017 р. Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, куратори та 

студенти академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

31.  Молебень за всіх полеглих за волю і 

державність України 

(Церква Трьох Святителів, 12.00 год.) 

14 жовтня 2017р. Студентський 

профком і парламент, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 



32.  Відбірковий конкурс  

«Студент/студентка – 2017» 

(Мармурова зала, поч. о 15.00 год.) 

17 жовтня 2017 р. Студентський 

профком та 

парламент, 

відділ з виховної 

роботи та 

гуманітарної освіти, 

заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, куратори 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

33.  Відвідування презентації книги «Костянтин 

Томащук: повернення у славі в Чернівці» 

19 жовтня 2017р. Відділ з виховної 

роботи та 

гуманітарної освіти, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

34.  75-й річниці створення УПА присвячується  

(Мармурова зала) 

Жовтень 2017р. Факультет історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин, юридичний, 

філологічний, 

філософсько-

теологічний 

факультети, заступник 

завідувача кафедрою з 

виховної роботи 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

35.  Участь у міській благодійній акції 

«Милосердя» (збір речей б/у: взуття, одягу, 

іграшок для дітей-сиріт та безпритульних 

дітей, що перебувають у притулку для 

неповнолітніх) 

Жовтень-

листопад 2017 р. 

Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота",  

клуб «Волонтер» 

36.  Цикл лекцій для студентів першого курсу 

«Скажи НІ! Вбережи себе! Обери життя!» 

1-28 листопада 

2017р. 

Відділ з навчально-

виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 

заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи,  куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота",  

клуб «Волонтер» 

37.  Відзначення річниці Буковинського Віча 

(тематичні лекції-бесіди, "круглі столи", 

години наставника в студентських групах) 

3 листопада  

2017 р. 

Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи,, куратори 

академічних груп 



напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

38.  Фінал конкурсу «Студент/студентка – 2017» 

(Палац Академічний, 16.00 год.) 

14 листопада 

2017 р. 

Студентський 

профком та 

парламент, відділ з 

виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

39.  Відзначення Міжнародного дня 

толерантності. Студентські читання 

«Причини виникнення міжетнічної 

ненависті та можливості утвердження 

толерантності» 

14 листопада 

2017 р. 

Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи,  куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота", 

клуб «Волонтер» 

40.  Відзначення Міжнародного Дня працівника 

соціальної сфери. Привітання працівників 

соціальних служб, установ та організацій 

міста, що співпрацюють з кафедрою 

педагогіки та соціальної роботи в рамках 

організації та проведення різних видів 

практики 

15 листопада  

2017 р. 

Заступник завідувача 

кафедри з виховної 

роботи, викладачі та 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота", 

клуб «Волонтер» 

41.  Відзначення Міжнародного Дня студента 

(тематичні вечори, круглі столи, години 

наставника в студентських групах) 

15-17 листопада 

2017р. 

Заступник завідувача 

кафедри з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

42.  День студентського самоврядування 17 листопада 

2017р. 

Студентський 

профком та 

парламент, заступник 

завідувача кафедри з 

виховної роботи, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

43.  Дискотека, присвячена Міжнародному Дню 

студента (СКТМ «Контакт») 

17 листопада 

2017р. 

Студентський 

профком та 

парламент, відділ з 

виховної роботи та 

гуманітарної освіти 

44.  Конкурс «Педфак має таланти!» Листопад 2017 р. Студентський 

профком, 

студентський 

парламент, заступник 

завідувача кафедри з 

виховної роботи, 

куратори та старости 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 



45.  Акція «Запалимо свічку пам’яті жертвам 

голодомору та політичних репресій» (Церква 

Трьох Святителів 11.10 год.) 

24 листопада 

2017 р. 

Філософсько-

теологічний 

факультет, факультет 

історії, політології та 

міжнародних 

відносин, 

студентський 

профком, 

заступник декана з 

навчально-виховної 

роботи, заступник 

завідувача кафедри з 

виховної роботи,  

наставники 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота", клуб 

«Волонтер» 

46.  День  телебачення і радіомовлення. 

Майстер-клас для студентських ньюз-

мейкерів від місцевої телерадіокомпанії 

Листопад 2017р. Студентський  

парламент, 

профспілка студентів, 

відділ з інформаційної 

діяльності, куратори 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

47.  Взяти участь у конкурсі художніх 

замальовок про університет (віршованих та 

прозових творів на теми, пов’язані з 

університетом)   

Грудень 2017р. Відділ з 

інформаційної 

діяльності, 

студентський  

парламент, 

профспілка студентів, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

48.  Відзначення всеукраїнського дня боротьби зі 

СНІДом (тематичні лекції-бесіди, "круглі 

столи", тренінги, години наставника в 

академгрупах) 

1 грудня 2017р. Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, викладачі 

кафедри педагогіки та 

соціальної роботи, 

наставники 

академічних груп, 

клуб «Волонтер» 

49.  Цикл лекцій для студентів першого курсу 

„Молодь проти СНІДу" 
1-16 грудня 

2016р. 

Заступник завідувача 

кафедри з виховної 

роботи, наставники 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота", клуб 

«Волонтер» 

50.  Диспути, тематичні лекції-бесіди, "круглі 

столи", години наставника в студентських 

групах, присвячені 75-й річниці звільнення 

України від німецько-фашистської окупації 

Грудень 2017р. Заступник завідувача 

кафедри з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 



напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

51.  Благодійна дискотека, присвячена 

Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом та 

Міжнародному дню інвалідів  

(СКТМ «Контакт») 

1 грудня 2017 р. Студентський 

профком та 

парламент, відділ з 

виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 

заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота", 

клуб «Волонтер» 

52.  Відзначення Міжнародного дня інвалідів 

(допомога соціальним службам та установам 

міста в організації та проведенні тематичних 

заходів, індивідуальна допомога особам з 

особливими потребами) 

3 грудня 2017р. Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, клуб 

«Волонтер», куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

53.  Міжфакультетські змагання з «Брейн-рингу» 

між командами факультетів ЧНУ 

5 грудня 2017 р. Студентський 

профком і парламент 

54.  День захисту прав людини 8 грудня 2017 р. Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота", клуб 

«Волонтер», 

студентський 

профком 

55.  Новорічні забави для студентів 

(СКТМ «Контакт») 

Грудень 2017р. Студентський 

профком і парламент 

56.  З нагоди Дня Святого Миколая та Нового 

року провести благодійні акції у притулку 

для неповнолітніх, в школах-інтернатах в 

місті Чернівці 

 

16-23 грудня 

2017 р. 

Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, клуб 

«Волонтер» 

57.  Участь у Новорічному вечорі для дітей 

співробітників факультету 

Грудень (остання 

декада) 2017 р. 

Кафедра педагогіки та 

психології дошкільної 

освіти, заступник 

завідувача кафедрою з 

виховної роботи, 

викладачі кафедри 

педагогіки та 

соціальної роботи 

58.  З нагоди визначних дат календаря (до дня 

народження М.Смотрицького, 

В.О.Сухомлинського, Г.С. Сковороди, 

К.Д.Ушинського, М. Коцюбинського, 

Ю.Федьковича, О.Поповича, 

Протягом І 

семестру 

2017/2018 н.р. 

Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 



І.Котляревського, Я.Головацького, 

І.Герасимовича, О.Довженка, 

М.Максимовича, П.Могили, Селестена 

Френе, Вольфганга Ратхе, Еразма 

Роттердамського та ін.) організувати 

тематичні бесіди з студентами 

Організувати зустрічі із представниками 

обласного товариства Червоного Хреста, 

Чернівецького  благодійного фонду «Нова 

сім’я», із медичними працівниками (лікар-

гінеколог, лікар-нарколог).   

"Соціальна робота", 

клуб «Волонтер» 

 

59.  Заупокійна літургія за воїнами-героями, які 

полягли за волю України. Вшанування 

пам’яті «Небесної сотні» 

(Церква Трьох Святителів, 11.20 год.) 

22 січня 2018 р. Філософсько-

теологічний 

факультет, 

студентський 

профком і парламент,  

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

60.  Вручення дипломів студентам-магістрам  Лютий 2018 р. Деканат, викладачі 

кафедри педагогіки та 

соціальної роботи 

61.  Відвідування театралізованого дійство до 

Дня Революції гідності -  «Зима, що нас 

змінила» 

27-28 лютого 

2018р. 

Центр культури і 

дозвілля, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

62.  Відзначення Шевченківських днів. Конкурс 

читців поетичних творів 

28 лютого 2018р. Кафедра практичної 

психології, заступник 

завідувача кафедрою 

педагогіки та 

соціальної роботи з 

виховної роботи, 

наставники і старости 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

63.  День Європи. Проведення круглих столів, 

тематичних лекцій та семінарів із питань 

сутності та ролі Євросоюзу в сучасному світі 

Березень-квітень 

2018 р. 

Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, наставники 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

64.  Свято Жінки. Вшанування жінок на 

факультетах (виховні години у групах, 

тематичні вечори  на кафедрах) 

8 березня 2018р. Декан факультету, 

профбюро 

факультету, заступник 

завкафедрою з 

виховної роботи, 

викладачі кафедри, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 



65.  Конкурс «Феєрія краси» 

   

 

Березень 2018 р. Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, куратори та 

старости академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота", студентський 

профком і парламент 

66.  Відзначення Міжнародного дня боротьби за 

ліквідацію расової дискримінації 

18 березня  

2018 р. 

Заступники з 

навчально-виховної 

роботи, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

67.  Цикл бесід для студентів «Ми обираємо 

здоровий спосіб життя!» 

(гуртожитки студмістечка) 

Квітень 2018 р. Відділ з навчально-

виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 

голови студрад 

гуртожитків 

студмістечка,  

заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, наставники 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота, клуб 

«Волонтер» 

68.  Півфінал/фінал конкурсу факультетських 

команд КВК 

2 квітня 2018р. Центр дозвілля, 

заступники з виховної 

роботи, студентський 

профком 

69.  До Дня сміху відвідування «Вистави-комедії 

театр-студії «Маска» С.Васильченко «На 

першій гулі»» 

5-6 квітня 2018 р. Центр дозвілля, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

70.  Відвідування спортивно-масових заходів, 

присвячених Міжнародному дню спорту 

6 квітня 2018 р. ФФКЗЛ,  

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

71.  Участь у відзначенні Всесвітнього Дня 

здоров’я. Взяти участь в акції «Кидай 

палити! Дай друзям можливість відчути 

весну!» 

 

9 квітня 2018 р. Факультет фізичної 

культури та здоров’я 

людини, інститут 

біології, хімії та 

біоресурсів, викладачі 

кафедри педагогіки та 

соціальної роботи,  

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота", клуб 

«Волонтер» 



72.  Провести тематичний вечір «Дзвони 

Чорнобиля» 

25 квітня 2018 р. Наставники 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота 

73.  Відвідування вокально-хорового фестивалю 

«Хай пісня скликає друзів» 

Квітень 2018р. Кафедра музики, 

відділ з виховної 

роботи та 

гуманітарної освіти, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота"  

74.  Вшанування ветеранів Другої світової війни 

з нагоди відзначення Дня пам’яті та 

примирення та Дня перемоги 

 

8-9 травня 2018р. Заступник 

завкафедрою з 

виховної роботи, 

викладачі кафедри 

педагогіки та 

соціальної роботи, 

куратори академгруп 

75.  Участь у півфіналі конкурсу «Університет 

має талант» 

10-11 травня 

 2018 р. 

Відділ з виховної 

роботи та 

гуманітарної освіти, 

заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи 

76.  День вишитої сорочки. Фольклорне дійство 

«Факультетські гопацульки» 

17 травня 2018 р. Студентський 

профком і парламент, 

заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, куратори і 

старости академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

77.  Святкова дискотека «100% української 

музики» 

17 травня 2018 р. Студентський 

профком і парламент 

78.  ЧНУ Квест-2018 Травень 2018 р. Студентський 

профком і парламент 

79.  2018-рік збереження Всесвітньої спадщини в 

Європі 

Травень 2018р. ФАБДПМ, відділ з 

виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

80.  Тиждень Європейської культури 14-19 травня 

2018р. 

Факультет іноземних 

мов, міжнародний 

відділ, відділ з 

виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 



робота" 

81.  Відзначення Міжнародного дня 

сім’ї. Участь у міському конкурсі 

«Молода сім’я – 2018» 

15 травня 2018 р. Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота", 

клуб «Волонтер» 

82.  Взяти участь у закритті 69-ї студентської 

Спартакіади ЧНУ. Нагородження студентів, 

що досягли визначних успіхів у спортивних 

заходах 

 

Травень 2018р. Завідувач кафедри 

фізичної культури і 

спорту, студентський 

профком, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

83.  Відвідування звітного концерту кафедри 

музики університету 

Кінець травня 

2018 р. 

Кафедра музики, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

84.  Тютюнопаління: "за" і "проти" (виховні 

години, диспути, присвячені Всесвітньому 

дню боротьби проти тютюну та 

тютюнопаління). Випуск тематичної 

стінгазети 

 

30 травня 2018 р. Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, куратори та 

старости академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота, 

клуб «Волонтер» 

85.  Благодійна акція «Серце до серця» Травень 2018 р. Студентський 

профком і парламент, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота, 

клуб «Волонтер» 

86.  Святкування Міжнародного дня захисту 

дітей 

1 червня 2018 р. Деканат, заступник 

завідувача кафедрою з 

виховної роботи, 

викладачі кафедри 

педагогіки та 

соціальної роботи, 

клуб «Волонтер» 

87.  День донора 15 червня 2018 р. Студентський 

профком і парламент, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота, 

клуб «Волонтер» 

88.  Вручення дипломів студентам-спеціалістам Кінець червня 

2018 р. 

Деканат, завідувач 

кафедрою, куратор V 

курсу напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

89.  Святкування визначних та пам’ятних дат 

(дня народження С.Воробкевича, Дня 

Протягом ІІ 

семестру 

Куратори академічних 

груп напряму 



соборності України, день народження Лесі 

Українки, М.Лисенка, М.Рильського, 

заснування ООН (26.06.1945), Києво-

Могилянської Академії (17.04.1632), Дня 

Конституції (28.06.1996) тощо) 

2017/2018 н. р. підготовки "Соціальна 

робота", клуб 

«Волонтер» 

 

90.  Організація зустрічі з митцями краю, з 

медичними працівниками (психіатром, 

хірургом) 

Протягом ІІ 

семестру 

2017/2018 н. р. 

Деканат, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

91.  Організація екскурсій музеями, визначними 

місцями міста, області, України. 

Протягом 

року 

Деканат, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

92.  Систематично проводити виховні години в 

академічних групах згідно графіку 

Протягом 

року 

Куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

93.  Взяти участь в університетському огляді-

конкурсі студентських гуртожитків 

Протягом 

року 

Заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, куратори 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

94.  Кураторам І курсу зі 

студентами своїх академічних груп 

провести знайомство з пам'ятними місцями 

та музеями міст: 

- Чернівецьким обласним краєзнавчим 

музеєм; 

- Літературно-меморіальними музеями 
Юрія Федьковича і Ольги Кобилянської; 

- Університетським музеєм 

народознавства (V корпус ЧНУ); 

- Музеєм народної архітектури та побуту; 

- Картинною галереєю Спілки художників 

України; 

- Обласним художнім музеєм; 

- Обласним Будинком художника. 

Протягом 

року 

 

 

Куратор І курсу 

академічної групи 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

 

 

95.  Організовувати культпоходи на мистецькі 

заходи в Обласний драматичний театр імені 

О.Кобилянської, Обласну філармонію, 

Органний зал, кінотеатр «Чернівці». 

Протягом 

року 

 

Заступник декана з 

навчально-виховної 

роботи, кафедра 

музики, 

студентський 

парламент, заступник 

завідувача кафедрою 

педагогіки та 

соціальної роботи з 

виховної роботи, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

96.  3 метою профілактики пияцтва, наркоманії, 

СНІДу та інших інфекційних хвороб 

проводити серед студентів тематичні бесіди 

та роз'яснення фахівців та психологів 

 

Протягом 

року 

 

Деканат, 

викладачі кафедри 

психології, 

практичної 

психології, педагогіки 



та соціальної роботи, 
куратори академгруп 
напряму підготовки 

"Соціальна робота", 

клуб «Волонтер» 

97.  Регулярно проводити перевірку санітарного 

стану аудиторних приміщень на факультеті 

та кімнат у гуртожитках 

Щотижня 

 

Деканат, рада 

кураторів, завідувач 

кафедрою педагогіки 

та соціальної роботи, 

заступник завідувача 

кафедрою з виховної 

роботи, студентський 

парламент, 

студрада, куратори 

академгруп напряму 

підготовки "Соціальна 

робота" 

ІІІ. РОБОТА ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ АКТИВОМ ТА  

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ 

98.  Робота із соціально незахищеними 

категоріями студентів 

Протягом 

року 

Деканат, куратори 

академгруп напряму 

підготовки 

"Соціальна робота" 

99.  Участь у роботі засідань Президії 

студентського парламенту факультету і 

університету згідно з планом  

Протягом 

року 

Студентський 

парламент 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри педагогіки та соціальної роботи 

«_30__» серпня 2017 р., протокол № 1 

 

 

 

Завідувач кафедрою 

педагогіки та соціальної роботи                                    доц. Петрюк І.М. 

 

 
Заступник завідувача кафедрою  

педагогіки та соціальної роботи  

з виховної роботи                                                                                          асист. Подкопаєва Ю.В. 


