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№ Дата 
проведення 

згідно 
загальноунівер

ситетського 
плану 

Назва заходу в Плані 
загальноуніверситетських 

виховних заходів 

Пропозиції 

ІІ Заходи національного, інтелектуального, трудового, громадсько-правового, 
морального, художньо-естетичного, екологічного, превентивного та фізичного 

виховання 
1 25 вересня Відзначення 150-річчя  

від Дня народження 
митрополита Андрея 

Шептицького 

1. Тематична бесіда з 
використанням унаочнюючого 
матеріалу«Андрей Шептицький – 
апостол правди і науки»; 
2. Перегляд і обговорення фільму 
«Владика Андрей» (2008 р.вип.). 

2 27вересня Краєзнавча експедиція 
«Буковиналяна» 

Краєзнавча екскурсія у м. Хотин 
для студентів 1-го курсу. 
Перший етап посвяти в студенти: 
візитки академгруп першого 
курсу: конкурси, розваги та 
святковий обід на території 
історико-меморіального 
заповідника «Хотинська фортеця» 

2 01.10.2014 Відзначення Міжнародного 
дня громадян похилого віку 

Благодійний аукціон «Шануймо 
старість» (благодійний розпродаж 
букіністичної літератури з метою 
допомоги геріатричному 
пансіонату) 

3 02.10.2014 Урочисте дійство присвячене 
139-й річниці ЧНУ 
ім. Ю. Федьковича 
(Мармурова зала) 

1. Долучення до святкування139-ої 
річниці ЧНУ ім. Ю. Федьковича 
студактивуФТФ груп спеціалізації. 
2. Година куратора в групах 
першого курсу «Чернівецький 
університет – храм духа і науки: 
історія та сучасність» 

4 06-10.10.2014 Участь у заходах присвячених 
відзначенню Дня міста 

6 вересня.  
2. Круглий стіл «Буковина релігійна: 
ідейна та художня спадщина». 
10 вересня. 



3. Екскурсія містом для студентів-
першокурсників «Душа міста в 
пам’ятках» 

5 8.10.2014 Урочисте відкриття 66-ої 
Спартакіади студентів ЧНУ 

З 1 по 8 жовтня.  
1. Формування команди студентів 
філософсько-теологічного 
факультету для участі в програмі  
щорічної Спартакіади студентів 
Університету. 

6 9.10.2014 Фінал конкурсу «Університет 
має талант» 

З 29 вересня по 6 жовтня. 
1. Відбірковий турі підготовка 
учасників від факультету до 
загальноуніверситетськогоконкурс
у «Університет має таланти». 
9 жовтня. 
Участь у фіналі конкурсу 
студентів-конкурсантів ФТФ. 
 

 14.10.2014 Відзначення Свята Святої 
Покрови – дня козацької слави 

та організації релігійно-
богословської освіти на 

Буковині 

14 жовтня.  
1. Участь студентів та викладачів 
факультету у святковому 
богослужінні 
2. Підготовка та участь студентів 
факультету в урочистій Академії 
та святковому дійстві з нагоди 21-
річниці з Дня відродження 
філософсько-теологічного 
факультету: 
2.1. підготовка концертної 
програми; 
2.2. проведення конкурсу на 
кращу кімнату у гуртожитку 
серед студентів факультету, які 
мешкають у студмістечку ЧНУ 
під гаслом:  «Гуртожиток –  наш 
дім, а ми в ньому – господарі»; 
2.3. проведення конкурсу на 
кращу тематичну стінгазету 
«Низький уклін тобі, моя Альма 
Матір»; 
2.4. виставка осінніх квіткових 
експозицій «Коли рай палає». 
 

 Жовтень 2014 Круглий стіл присвячений 72-
й річниці створення УПА 

25 жовтня. 
1. Круглий стіл «УПА як 
героїчний символ звитяги і 
боротьби за українську 
державність». 

 16.10.2014 Відбірковий конкурс 
«Студент-студентка 2014» 

З 1 по 15 жовтня. 
1. Підготовка та відбір учасників 
факультету для участі у конкурсі 
«Студент-студентка ЧНУ – 



2014 року». 
16 жовтня. 
2. Участь у відбірковому конкурсі 
(Мармурова зала, 15.30) 

 03.11.2014 Відзначення річниці 
Буковинського Віча 

1. Тематична бесіда з 
використанням унаочнюючого 
матеріалу «Цілісність держави як 
ідея та цінність»; 
2. Перегляд і спільне обговорення 
документального фільму «Собор 
на крові»  з метою утвердження 
духу патріотизму та вироблення 
громадянської позиції щодо 
збереження цілісності України. 

 06.11.2014 Фінал конкурсу «Студент-
студентка 2014 року» 

1.  Підготовка до участі у фіналі 
конкурсу «Студент-студентка 
ЧНУ – 2014 року» (формування 
команди підтримки із числа 
студентів та друзів ФТФ); 
2. Участь у фіналі конкурсу 
«Студент-студентка ЧНУ – 
2014 року». 

 14.11.2014 Відзначення Міжнародного 
дня толерантності 

14 листопада  
1. Проведення круглого столу 
«Етноконфесійнівідносини у  
транскордонних регіонахі шляхи 
збереження релігійної 
толерантності на Буковині у 
помайдановий період 

 13-17.11.2014 Відзначення Міжнародного 
Дня студента 

1. 15 жовтня 
Проведення презентації наукових 
грантів, стипендіальних фондів та 
програм міжнародного 
співробітництва для студентської 
молоді; 
2. Проведення розширеного 
засідання органів студентського 
самоврядування ФТФ та круглого 
столу на тему:  «Новий Закон про 
освіту – нові перспективи 
розвитку і демократизації 
інститутів студентського 
самоврядування». 

 21.11.2014 Акція «Запалимо свічку 
пам’яті» жертвам голодомору 
та політичних репресій 

1. Участь студентів та викладачів 
факультету у поминальному 
молебні (панахиді); 
2. Вечір-реквієм «Герої не 
вмирають» на спомин про 
«Небесну сотню». 
3. Науково-практичний семінар 
«Голодомори 1921-22, 1932-33 та 
1946-47 рр. – геноцид 



українського народу». 
 01.-28.11.2014 Цикл лекцій для студентів 

першого курсу «Молодь проти 
СНІДУ» 

1. Тематичні кураторські години у 
групах першого курсу «Снід – 
чума, яку ти можеш зупинити» 
2. Флеш-моб «Молодь проти 
СНІДУ» 

 01.12.2014 Відзначення Всеукраїнського 
дня боротьби зі СНІДом 

Міжкафедральний круглий стіл на 
тему «Біомедичні та етико-
релігійні аспекти протистояння 
СНІДу». 

 Грудень 2014 Диспути… присвячені 72-й 
річниці звільнення України від 
німецько-фашистських 
загарбників 

4 грудня. 
1. Літературно-мистецький вечір 
«Україна на хресному шляху 
ІІ Світової війни у поезії, пісні та 
спогадах очевидців». 
2. Круглий стіл-дискусія «Уроки 
окупації: історія і сучасні 
паралелі» 

 03.12.2014 Відзначення міжнародного дня 
інвалідів 

1. Благодійний концерт 
мистецьких колективів студентів 
факультету у сиротинцях, дитячих 
притулках, школах-інтернатах і, 
зокрема, Центрі реабілітації дітей 
з вадами розвитку (м. Чернівці, 
вул. бульвар Героїв Сталінграду). 

 04.12.2014 Міжфакультетські змагання з 
«Брейн-ринг» між командами 
факультетів ЧНУ 

1. З 25 по 27 грудня – 
факультетські відбіркові ігри 
«Брейн-ринг» і  формування 
команди для участі у 
загальноуніверситетському 
інтелектуальному турнірі. 
2. Участь команди студентів 
факультету у міжфакультетських 
змаганнях «Брейн-ринг» 

 08.12.2014 День захисту прав людини 1. Кураторська година на тему 
«Права та свободи людини в 
контексті євроінтеграції» 
2. Виготовлення інформаційного 
стенду «Конвенція з прав людини». 

 13.12.2014 - Мистецько-розважальнетеатрально-
стилізоване дійство «Андріївські 
вечорниці»  

 18.12.2014 - 1. Благодійна мистецько-
літературна композиція «А хто, 
хто Миколая любить». 

 25. 12. 2014  Різдвяне дійство: «Небо і земля 
нині торжествують». 

 29.12.2014 Новорічні забави для студентів  Новорічно-Різдвяні зустрічі 
«Студентській гільдії – студентська 
коляда» 

 22.01.15 Заупокійна літія за воїнами, 
героями,  які полягли за волю 

1. Участь колективу викладачів та 
студентів у заупокійній літії. 



України. Вшанування пам’яті 
«Небесної сотні» 

2. Покладання квітів до 
пам’ятного знаку на честь 
Небесної сотні (Центральна 
площа, 13.30) 

 20.02. 2015 День української писемності 
та мови 

Тематичні бесіди у академічних 
групах (кураторські години) на 
тему: «Мова домівка буття», «Де 
немає мови, там немає нації» 

 Березень-квітень 
2015 р. 

День Європи. Проведення 
круглих столів, тематичних 
лекцій та семінарів з питань 
сутності та ролі Євросоюзу в 
сучасному світі 

1. 19.03.2015 – 
міжкафедральнийкруглий стіл 
«Європейські цінності в контексті 
української ментальності» 
2. Конкурс стінгазет «Україна – 
європейська країна» 

 5.03.15 Свято Жінки 1. Підготовка вітальних газет-
листівок з нагоди свята 
2. Лекція-дискурс «8-ме березня: 
День жінки чи пурим жіночок 
Клари і Рози» 

 9.03.15 Відзначення Шевченківських 
днів. Конкурс читців 
поетичних творів. 

1. Участь студентів філософсько-
теологічного факультету в 
конкурсі читців поетичних творів 
2. Літературно-мистецький захід: 
«Ми чуємо тебе Кобзарю крізь 
століття» 

 16.03.15  Вшанування пам’яті митрополита 
Буковинського і Далматського 
Євгена Гакмана (молебень, 
тематичні бесіди; науково-
практичний семінар) 

 19.03.15 Відзначення Міжнародного 
дня боротьби за ліквідацію 
расової дискримінації 

1.  Кураторські бесіди в групах на 
тему «Весь рід людський –  з 
однієї крові». 
2. Перегляд документальних 
фільмів присвячених проблемам 
боротьби з расовою 
дискримінацією  

 Квітень 2015 Цикл бесід «Ми обираємо 
здоровий спосіб життя» 

Міжфакультетський тематичний 
вечір «Сильний той, 
хтосильнийгуманністю» (зустрічі 
із спортсменами-благодійниками, 
героями та подвижниками).  

 Квітень 2015 Півфінал (фінал) конкурсу 
факультетських команд КВК 

Участь команди КВК 
філософсько-теологічного 
факультету «Гомер би вмер!» в 
конкурсах команд КВК 

 9.04.15 Відзначення Всесвітнього дня 
здоров’я. Акція «Кидай 
палити! Дай друзям 
можливість відчути весну!» 

Підготовка тематичних стендів із 
застосуванням наочності, що 
вказує на шкідливість паління 

 5.05.15  Вшанування пам’яті Сидора 
Воробкевича -



 буковинськогописьменника, 
композитора,   священика, 
педагога і художника. 

 6.-7.05.15 Півфінал конкурсу 
«Університет має талант» 

Участь студентських мистецьких 
колективів у конкурсі 
«Університет має талант» 

 14.05.15 День вишитої сорочки 1. Участь студентів та викладачів 
у загальноуніверситетському 
святі вишиванки 
2. Тематичний семінар «Сорочку 
мати вишила мені… (символіка і 
техніка української вишивки)»  

 15.05.15 Відзначення Міжнародного 
дня сім’ї. Участь у міському 
конкурсі «Молода сім’я – 
2015» 

1. Тематичні бесіди в групах «Мій 
рід – моє коріння 
2. Участь студентів філософсько-
теологічного факультету у 
міському конкурсі «Молода сім’я 
– 2015» 

 12-16.05.15 Тиждень Європейської 
культури 

Тематичні бесіди «Взаємозв’язок 
української та європейської 
культурної традиції» 

 22.05.15 Підведення підсумку огляду-
конкурсу студентських 
гуртожитків 

Участь студентів філософсько-
теологічного факультету у 
конкурсі-огляді 

 26.05.15 Вшанування пам’яті Кирила та 
Методія – просвітителів 
словянських 

Вшанування пам’яті великих 
слов’янських просвітителів 
рівноапостольних Кирила та 
Методія (Урочиста літургія 
церковнослов’янською мовою, 
тематичні бесіди) 

 Травень 2015 Закриття 66-ої Спартакіади 
студентів ЧНУ 

Участь студактиву філософсько-
теологічного факультету у 
закритті 66-ої Спартакіади 
студентів ЧНУ 

 Травень 2015 Студентський музичний 
фестиваль «Хвиля» 

Участь мистецьких колективів та 
творчо обдарованих студентів 
філософсько-теологічного 
факультету у студентському 
музичному фестивалі «Хвиля» 

 Травень 2015 Благодійна акція «Серце до 
серця» 

Долучення до збору благодійних 
коштів на факультеті  

 05.06. 15 Відзначення річниці 
Народного руху України 

Година наставника на тему «Роль 
Народного руху України в 
структуруванні громадянського 
суспільства та здобутті державної 
незалежності»  

 28.06.15 Вручення дипломів студентам-
магістрам 

Участь студентів магістрів 
філософсько-теологічного 
факультету в урочистостях з 
нагоди вручення дипломів 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3

