
ПЛАН 

виховної, культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи 

 зі студентами  кафедри педагогіки та соціальної роботи 

на 2018/2019 н. р. 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1.  Урочиста Академія знагоди Дня знань та  

Посвяти першокурсників у студенти  

(Центральний корпус 

університету,11.00год.) 

02 вересня 

2018 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.  Загальнофакультетські збори зі студентами 

I-х і ІІІ-х курсів (скорочена форма навчання) 

з проблем підготовки до початку нового 

навчального року; ознайомлення із 

правилами поселення в гуртожиток, правами 

та обов'язками студентів 

(вул. корпус. 8, вул. Рівненська,14, 

13.00год.) 

02 вересня 

2018 р. 

 

Деканат,  завідувач 

кафедри педагогіки 

та соціальної роботи, 

куратор І-го курсу 

студентів напряму 

підготовки 

"Соціальна робота" 

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

курсів, обрання старост, їх заступників, 

профоргів. Закріплення навчальних 

аудиторії за академічними групами. 

До 5 вересня  

2018 р. 

Деканат, завідувач 

кафедри педагогіки 

та соціальної роботи,  

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 та центром соціальних служб для 

молоді. Участь у засіданнях координаційної 

ради з питань молодіжної політики 

Протягом 

року 

Деканат, кафедра 

педагогіки та 

соціальної роботи 

6.  Співпраця з працівниками правоохоронних 

органів 

Протягом року Деканат, викладачі 

кафедри педагогіки 

та соціальної роботи  

7.  Відвідування мистецьких заходів,музеїв,  

театрів,тематичних виставок 

Протягом року Деканат, викладачі 

кафедри педагогіки 

та соціальної роботи 

 

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, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 



«Соціальна робота»  

викладачі кафедри 

педагогіки та 

соціальної роботи 

(згідно з графіком 

чергування кафедр) 

 

 

2. ЗАХОДИ НАЦІОНАЛЬНОГО, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ТРУДОВОГО,  

ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВОГО, МОРАЛЬНОГО, ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО, 

ЕКОЛОГІЧНОГО, ПРЕВЕНТИВНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

9.  Тематична перша лекція «Ми будуємо 

Україну – європейську демократичну 

країну» 

3 вересня 2018 р. Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

10.  100 років з дня початку «червоного терору». 

Причини і наслідки репресивної політики 

комуністичного режиму (тематичні лекції, 

бесіди, круглі столи, години наставника) 

5 вересня 2018 р. Деканат, студенський 

профком, 

студентський 

парламент, куратори 

академгруп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

напряму підготовки 

«Соціальна робота» 

11.  Участь у квесті для молоді спільно з 

представниками ООН  

17 вересня 2018 

р. 

Студентський 

парламент 

12.  Відзначення Дня працівника закладу 

дошкільної освіти 

26 вересня 2018р. Кафедра педагогіки та 

психології дошкільної 

освіти 

13.  Відзначення 100-річчя В. Сухомлинського:  

міжкафедральні педагогічні читання 

«В. О. Сухомлинський і школа ХХІ 

століття» 

27 вересня 2018р. Кафедра педагогіки та 

методики початкової 

освіти 

14.  Відзначення 100-річчя В. Сухомлинського: 

Проведення тематичних виставок, круглих 

столів, бесід, лекцій, годин спілкування, 

конкурсів; перегляд кінофільмів. 

Протягом тижня: 

24-27 вересня 

2018р. 

Кафедра педагогіки та 

методики початкової 

освіти 

Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

15.  Всеукраїнський день бібліотек. «Бібліо-

кафе» (дегустація літературних новинок і 

бібліотечних послуг із запашною кавою та 

чаєм) 

28 вересня 2018р. Студентський 

парламент, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

«Соціальна робота» 

16.  День пам’яті жертв Бабиного Яру (тематичні 

лекції, бесіди, круглі столи, години 

наставника) 

28 вересня 2018р. Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

«Соціальна робота» 



17.  Тренінг для інформаційних агентів. Жовтень 

2018 р. 

Студентський 

парламент, відділ з 

інформаційної 

діяльності 

18.  Участь у Фотоконкурсі в соціальних 

мережах «В об’єктиві – університет» до Дня 

університету 

Жовтень 2018 р. Студентський 

парламент, відділ з 

інформаційної 

діяльності, клуб 

«Волонтер»  

19.  Відзначення Міжнародного дня громадян 

похилого віку (тематичні бесіди, круглі 

столи, години наставника в студентських 

групах, відвідування та надання посильної 

допомоги геріатричному пансіонату) 

1 жовтня 2018 р. Кафедра педагогіки та 

соціальної роботи 

Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота», 

клуб «Волонтер» 

20.  Відзначення Міжнародного дня музики.  3 жовтня 2018 р. Кафедра музики 

Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота», 

21.  Урочисте дійство, присвячене 143-й річниці 

від дня заснування  Чернівецького 

національного  університету імені Юрія 

Федьковича 

(Мармурова зала, 15.00 год.) 

4 жовтня 2018р. Ректорат, профком, 

заступники з 

навчально-виховної 

роботи, студентський 

профком 

22.  Участь у заходах присвячених відзначенню 

Дня міста (фестиваль «Буковинський храм»). 

Літній театр. 

5-7 жовтня 2018р. Деканат, 

студентський 

профком та парламент 

23.  День української писемності та мови 

(тематичні вечори, круглі столи) 

9 жовтня 2018р. Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

«Соціальна робота» 

24.  Фінал конкурсу «Університет має талант», 

(Мармурова зала 15.00 год.) 

11 жовтня 2018р. Ректорат, профком, 

заступники з 

навчально-виховної 

роботи, студентський 

відділ з виховної 

роботи  та 

гуманітарної освіти 

25.  Відзначення Дня козацької слави, Дня 

захисника України. 

13 жовтня 2018 р. Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

«Соціальна робота», 

студентський 

профком, 

студентський 

парламент. 

26.  Молебень за всіх полеглих за волю і 

державність України 

12 жовтня 2018р. Філософсько-

теологічний 



(Церква Трьох Святителів 12.00 год.) факультет, 

студентський 

профком і парламент, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

27.  Відбірковий конкурс  

«Студент/студентка – 2018» 

(Мармурова зала, поч. о 15.00 год.) 

16 жовтня 2018 р. Студентський 

профком та 

парламент, 

відділ з виховної 

роботи та 

гуманітарної освіти, 

заступники з 

навчально-виховної 

роботи 

28.  Студентсько-офіцерський бал 

(Мармурова зала, 16.00 год.) 

23 жовтня 2018р. Студентський 

профком та 

парламент, відділ з 

виховної роботи  та 

гуманітарної освіти, 

ЦКіД, ГУ 

Національної поліції у 

Чернівецькій області 

29.  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 2018 р. 

Клуб «Волонтер», 

Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

30.  Цикл лекцій для студентів першого курсу 

«Скажи НІ! Вбережи себе! Обери життя!» 

5-30 листопада 

2018р. 

Заступники з 

навчально-виховної 

роботи, відділ з 

навчально-виховної 

роботи та 

гуманітарної освіти 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

31.  Зустріч з випускниками. 3 листопада 

2018р. 

Кафедра педагогіки та 

методики початкової 

освіти 

32.  Відзначення Дня української писемності та 

мови (тематичні лекції-бесіди, круглі столи, 

години наставника в студентських групах) 

9 листопада 

2018р. 

Заступники з 

навчально-виховної 

роботи, наставники 

академічних груп 

33.  Фінал конкурсу «Студент/студентка – 2018» 

(Палац Академічний 16.00 год.) 

13 листопада 

2018р. 

Студентський 

профком та 

парламент, відділ з 

виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 

Заступник з 

навчально-виховної 

роботи 



34.  Відзначення Міжнародного дня 

толерантності. Студентські читання 

«Причини виникнення міжетнічної 

ненависті та можливості утвердження 

толерантності» 

16 листопада 

2018р. 

Заступники з 

навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

«Соціальна робота» 

35.  Відзначення Міжнародного Дня студента 

(тематичні вечори, круглі столи, години 

наставника в студентських групах) 

14-16 листопада 

2018р. 

Заступники з 

навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

«Соціальна робота» 

36.  День студентського самоврядування 17 листопада 

2017р. 

Заступник з 

навчально-виховної 

роботи 

Студентський 

профком та парламент 

37.  Дискотека присвячена Міжнародному Дню 

студента (СКТМ «Контакт») 

17 листопада 

2018р. 

Студентський 

профком та 

парламент, відділ з 

виховної роботи та 

гуманітарної освіти 

38.  Концерт присвячений святкуванню Дню 

подяки в Америці «Thanksgivingday 

celebration» 

22 листопада 

2018р. 

Студентський 

парламент, 

заступники з 

навчально-виховної 

роботи 

39.  85-ті роковини Голодомору. Акція 

«Запалимо свічку пам’яті жертвам 

голодомору та політичних репресій» 

(Церква Трьох Святителів 11.10 год.) 

23 листопада 

2018р. 

Філософсько-

теологічний 

факультет, 

студентський 

профком 

40.  Конкурс «Педфак має таланти!»   Листопад 2018 р. Студентський 

профком, 

студентський 

парламент 

41.  Відзначення всеукраїнського дня боротьби зі 

СНІДом (тематичні лекції-бесіди, круглі 

столи, тренінги, години наставника в 

академгрупах) 

3 грудня 2018р. Заступники з 

навчально-виховної 

роботи, кафедра 

педагогіки та 

соціальної роботи, 

наставники 

академічних груп 

клуб «Волонтер» 

42.  Відзначення міжнародного дня інвалідів 

(індивідуальна допомога дітям-інвалідам та 

інтернатам) 

3 грудня 2018р. Кафедра педагогіки та 

соціальної роботи 

43.  Змагання з «Брейн-рингу» між командами 

інститутів/факультетів університету 

5 грудня 2018р. Студентський 

профком і парламент 

44.  День захисту прав людини 10 грудня 2018р. Заступники з 

навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 



«Соціальна робота», 

студентський 

профком 

45.  Фестиваль «Від Андрія до Різдва нас скликає 

коляда» Мармурова зала, 15,00 год. 

12 грудня 2018р. Заступники з 

навчально-виховної 

роботи, відділ з 

виховної роботи та 

гуманітарної освіти 

46.  Новорічний вечір для дітей співробітників 

факультету 

Грудень (остання 

декада) 2018р. 

Кафедра педагогіки та 

психології дошкільної 

освіти 

47.  Казкове дійство «Святий Миколай, до нас 

завітай». Шевченківська зала. 

20 грудня 2018р. Центр культури і 

дозвілля, відділ з 

виховної роботи та 

гуманітарної освіти 

48.  Благодійні акції у притулку для 

неповнолітніх, в школах-інтернатах 

м. Чернівці з нагоди Дня Святого Миколая 

та Нового Року. 

17-24 грудня 

2018 р. 

Клуб «Волонтер» 

49.  Новорічні забави для студентів Грудень 2018р. Студентський 

профком і парламент 

50.  «Соборна моя, Україно» – до Дня соборності 

України 

22 січня 2019р. Центр культури і 

дозвілля 

51.  Заупокійна літургія за воїнами, героями, які 

полягли за волю України. Вшанування 

пам’яті «Небесної сотні» 

(Церква Трьох Святителів 11.20 год.) 

22 січня 2019р. Філософсько-

теологічний 

факультет, 

студентський 

профком і парламент 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

52.  Вручення дипломів студентам-магістрам. 

Палац «Академічний». 

Лютий 2019р. Деканат, завідувач 

кафедри та  куратор 

601 академгрупи 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

53.  Відзначення Дня Рідної мови (тематичні 

лекції-бесіди, круглі столи, години 

наставника в студентських групах) 

Лютий 2019р. Наставники 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

54.  «Євромайдан» – театралізоване дійство до 

Дня революції гідності»  

20 лютого 2019р. Центр культури і 

дозвілля 

55.  День Європи. Проведення круглих столів, 

тематичних лекцій та семінарів з питань 

сутності та ролі Євросоюзу в сучасному світі 

Березень-квітень 

2019р. 

Заступники з 

навчально-виховної 

роботи, наставники 

академічних груп 

напряму підготовки 

"Соціальна робота" 

56.  Відзначення Шевченківських днів. Конкурс 

читців поетичних творів 

27 лютого 2019р. Кафедра педагогіки та 

психології дошкільної 

освіти, наставники 

академічних груп 

напряму підготовки 



"Соціальна робота" 

57.  Конкурс «Феєрія краси». 

 

7 Березня 2019 р. Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, завідувач 

кафедри педагогіки та 

соціальної роботи, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота», 

студентський 

профком і парламент 

58.  Відзначення Міжнародного дня боротьби за 

ліквідацію расової дискримінації 

23 березня  

2019 р. 

Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, 

Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

59.  Відзначення Міжнародного Дня спорту та 

Всесвітнього Дня здоров’я. 

5-6 квітня 2019р. Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, 

Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

60.  Урочиста академія з нагоди 27-річчя 

факультету (палац «Академічний», 15.00) 

Квітень 2019р. Деканат, студенський 

профком, 

студентський 

парламент, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

61.  Урочисті заходи до Дня пам’яті та 

Примирення, Дня Перемоги 

7-8 травня 2019р. Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, куратори 

62.  Півфінал конкурсу «Університет має талант» 15-16 травня 

2019р. 

Відділ з виховної 

роботи та 

гуманітарної освіти, 

заступники з 

навчально-виховної 

роботи 

63.  Вокально-хоровий фестиваль «Хай пісня 

скликає друзів»  

Травень 2019р. Кафедра музики, 

центр дозвілля, відділ 

з виховної роботи та 

гуманітарної освіти. 

64.  День вишитої сорочки. Фольклорне дійство 

«Факультетські гопацульки»! 

16 травня 2019 р. Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, 

студентський 

профком і парламент, 

куратори академічних 



груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

65.  Святкова дискотека «100% української 

музики» 

16 травня 2019 р. Студентський 

профком і парламент 

66.  ЧНУ Квест-2019 Травень 2019р. Студентський 

профком і парламент 

67.  Відзначення Європейської культури 14-19 травня 

2019р. 

Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, 

студентський 

профком і парламент, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

68.  

Відзначення Міжнародного дня 

сім’ї. 

Травень 2019р. Заступник з 

навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

напряму підготовки 

«Соціальна робота», 

клуб «Волонтер» 

 

69.  Звітний концерт кафедри музики. Кінець травня 

2019р. 

Кафедра музики 

70.  Благодійна акція «Серце до серця» Травень 2019р. Студентський 

профком і парламент 

71.  Фестиваль концерт хорової музики 

«Буковинська весна» 

Травень 2019 р. Кафедра музики 

72.  Святкування Міжнародного дня захисту 

дітей 

1 червня 2019 р. Деканат, кафедри 

73.  Відзначення річниці Народного руху 

України (тематичні лекції-бесіди, круглі 

столи, години наставника) 

1 червня 2019р. Наставники 

академічних груп 

74.  День донора Червень 

 2019 р. 

Студентський 

профком і парламент 

Клуб «Волонтер» 

75.  Святкування визначних та пам’ятних дат Протягом року. Деканат 

Куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота». 

76.  Зустрічі з видатними митцями краю, з 

медичними працівниками, психологами, 

правоохоронцями. 

Протягом року. Деканат, 

куратори академічних 

груп напряму 

підготовки 

«Соціальна робота» 

77.  Організація екскурсій музеями, визначними 

місцями міста, області, України. 

Протягом 

року 

Деканат, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

«Соціальна робота» 



78.  Систематичне проведення виховних годин в 

академічних групах згідно графіку 

Протягом 

року 

Деканат, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

«Соціальна робота» 

79.  Відвідування мистецьких заходів (Обласний 

музично-драматичний театр імені 

О. Кобилянської, Обласна філармонію, 

Органний зал, кінотеатр «Чернівці») 

Протягом 

року 

Деканат, 

куратори академгруп 

напряму підготовки 

«Соціальна робота» 

80.  Перевірка санітарного 

стану аудиторних приміщень на факультеті 

та кімнат у гуртожитках. 

Щотижня 

 

Деканат, куратори, 

завідувач кафедри 

педагогіки та 

соціальної роботи,  

студентський 

парламент, профком, 

студрада 

3. РОБОТА ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ АКТИВОМ  

ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ 

81.  Участь у роботі засідань Президії 

студентського самоврядування університету 

згідно з планом роботи 

Протягом року Відділ з виховної 

роботи та 

гуманітарної освіти, 

студентський 

профком та 

парламент 

82.  Розширене засідання Президії студентського 

самоврядування та заступника декана з 

навчально-виховної роботи «Студентське 

життя: проблеми й перспективи» 

Листопад-лютий Заступник декана з 

навчально-виховної 

роботи, студентський 

профком та 

парламент 

83.  Робота зі студентами пільгових категорій Протягом 

року 

Деканат, куратори 

академгруп 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри педагогіки та соціальної роботи 

« 18 » вересня 2018 р., протокол № 2 

 

 

 

Завідувач кафедрою 

педагогіки та соціальної роботи                               доц. Петрюк І.М. 

 

 
Заступник завідувача кафедрою  

педагогіки та соціальної роботи  

з виховної роботи                                                                                                доц. Куб`як Н.І. 

 


