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ПЛАН 

загальноуніверситетських виховних заходів  
на 2015/2016 н.р. 

 
№ п/п Дата 

проведення Назва заходу Відповідальні 

І Організаційно-методична робота 

1. 31.08.2015 
 

Урочиста Академія з нагоди Дня знань та  
посвяти першокурсників у студенти 
(Центральний корпус університету, 11.00 год.) 

Ректорат, 
відділ з виховної роботи та 
гуманітарної освіти. 

2. 31.08.2015 
Загальноуніверситетські збори професорсько-
викладацького складу університету 
(Мармурова зала, 12.00 год.) 

Ректорат, профком 

3. 
Останній четвер 

вересня, 
листопада, 

лютого, квітня 

Участь у роботі ради з гуманітарної освіти і 
виховання Ректорат 

4. Впродовж 
року 

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 

Проректор, відділ з виховної 
роботи та гуманітарної освіти 

5. Впродовж 
року 

Співпраця з працівниками правоохоронних 
органів 

Проректор, відділ з виховної 
роботи та гуманітарної освіти 

6. Впродовж 
року Огляд-конкурс студентських гуртожитків Конкурсна комісія 

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

та фізичного виховання 

7. 
01.09.2015 Тематична перша лекція «Ми потребуємо миру 

в житті та душі!» Куратори академічних груп 

8. 
 

02.09.15 
Відзначення міжнародного дня пам’яті жертв 
фашизму (тематичні лекції,  бесіди,  круглі 
столи, години наставника) 

Заступники з навчально-
виховної роботи, куратори 
академічних груп 

9. 
04.09. 2015 Міжнародний поетичний фестиваль «Meridian 

Czernowiz» 
 Відділ міжнародних зв’язків,  
проректор, відділ з виховної 
роботи та гуманітарної освіти, 

10. 
29.09.15 День пам’яті жертв Бабиного Яру (тематичні 

лекції, бесіди, круглі столи, години 
наставника) 

Заступники з навчально-
виховної роботи, куратори 
академічних груп 

11. 30.09.2015 Всеукраїнський день бібліотек. Презентація 
бібліотеки Аркадія Жуковського. 

Наукова бібліотека, відділ з 
виховної роботи та 
гуманітарної освіти, куратори 
академічних груп 

12. 30.09.2015 Відкриття студентського медіацентру 
Ректорат, відділ з виховної 
роботи та гуманітарної освіти, 
студентський профком 

13. 01.10.2015 
Відзначення Міжнародного дня громадян 
похилого віку, (тематичні бесіди, круглі столи, 
години наставника в студентських групах, 

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп 



відвідування та надання посильної допомоги 
геріатричному пансіонату) 

14. 01.10.2015 
Участь у заходах з нагоди 140-річчя 
університету. 

Ректорат, профком, 
заступники з навчально-
виховної роботи, 
студентський профком 

15. 01.10.2015 

Урочисте дійство присвячене 140-й річниці 
ЧНУ ім. Ю. Федьковича 
(Муздрамтеатр, 16.00 год.) 
 

Ректорат, профком, 
заступники з навчально-
виховної роботи, 
студентський профком 
 

16. 02.10.2015 

Вшанування 25-ї річниці (1990 р.) політичного 
голодування студентів за незалежність 
України. (Виставки світлин та матеріалів, 
свідчень очевидців ) 

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп 

17. 04.10.2015 Дружній шарж на улюбленого викладача. 
Виставка у фойє.  Студентський парламент. 

18. 03-04.10.2015 Участь у заходах присвячених відзначенню 
Дня міста 

Ректорат, студентський 
профком та парламент 

19. 08.10.2015 

Урочисте відкриття 67-ої Спартакіади 
студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича 
(стадіон Буковина, 17.00 год.) 
 

Завідувач кафедри фізичної 
культури і спорту, голова 
спортивного клубу, 
студентський профком 

20. 09.11.2015 День української писемності та мови 
(тематичні вечори, круглі столи) 

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп 

21. 07.10 .2015 Фінал конкурсу «Університет має талант», 
(Мармурова зала 15.00 год.) 

Ректорат, профком, 
заступники з навчально-
виховної роботи, 
студентський профком 

22. 14.10.2015 Участь у Всеукраїнській акції «Напиши листа 
захиснику України» 

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп, 
студентський профком, 
студентський парламент. 

23. 14.10.2015 Відзначення Свята Святої Покрови – дня 
козацької слави. День захисника України.  

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп 

24. 14.10.2015 
Молебень за всіх полеглих за волю і 
державність України. (Церква Трьох 
Святителів 12.00 год.) 

Філософсько-теологічний 
факультет, студентський 
профком і парламент 

25. Жовтень 2015 

Круглий стіл присвячений 73-й річниці 
створення УПА 
(корп.14, зал Грушевського, 15.00 год.) 
 

Факультет історії, політології 
та міжнародних відносин, 
юридичний, філологічний, 
філософсько-теологічний 
факультети 

26. 20.10.2015 
Відбірковий конкурс „Студент/студентка – 
2015” 
(Мармурова зала, поч. о 15.00 год.) 

Студентський профком та 
парламент, відділ з виховної 
роботи  та гуманітарної освіти 

27. жовтень-
листопад 

Участь у міській благодійній акції 
„Милосердя” 

Декани факультетів, 
студентський профком 



28. 03.11.2015 
Відзначення річниці Буковинського Віча 
(тематичні лекції-бесіди, круглі столи, години 
наставника в студентських групах) 

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп 

29. 12.11.2015 Фінал конкурсу "Студент/студентка – 2015" 
(Палац Академічний 16.00 год.) 

Студентський профком та 
парламент, відділ з виховної 
роботи та гуманітарної освіти 

30. 13.11.2015 

Відзначення Міжнародного дня толерантності. 
Студентські читання «Причини 
виникненняміжетнічної ненависті та 
можливості утвердження толерантності» 

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп 

31. 10-12.11.2015 
Відзначення Міжнародного Дня студента 
(тематичні вечори, круглі столи, години 
наставника в студентських групах) 

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академгруп 

32. 13.11.2015 
Дискотека присвячена Міжнародному Дню 
студента  
(СКТМ «Контакт») 

Студентський профком та 
парламент, відділ з виховної 
роботи та гуманітарної освіти 

33. 20.11.2015 
Акція „Запалимо свічку пам’яті жертвам 
голодомору та політичних репресій” 
(Церква Трьох Святителів 11.10 год.) 

Філософсько-теологічний, 
факультет історії, політології 
та міжнародних відносин, 
студентський профком 

34. 02.-
28.11.2015 

Цикл лекцій для студентів першого курсу 
„Молодь проти СНІДу” 
 

Заступники з навчально-
виховної роботи, відділ з 
навчально-виховної роботи та 
гуманітарної освіти 

35. 01.12.2015 
Відзначення всеукраїнського дня боротьби зі 
СНІДом (тематичні лекції-бесіди, круглі столи, 
тренінги, години наставника в академгрупах) 

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп 

36. Грудень 2015 

Диспути, тематичні лекції-бесіди, круглі столи, 
години наставника в студентських групах 
присвячені 73-й річниці звільнення України 
від німецько-фашистської окупації. 

Заступники з навчально-
виховної роботи, куратори 
академічних груп 

37. 03.12.2015 

Благодійна дискотека присвячена 
Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом та 
Міжнародному дню інвалідів  
(СКТМ «Контакт») 

Студентський профком та 
парламент, відділ з виховної 
роботи та гуманітарної освіти 

38. 03.12.2015 
Відзначення міжнародного дня інвалідів 
(індивідуальна допомога дітям-інвалідам та 
інтернатам) 

Ректорат, профком, 
студентський профком, 
Буковинське студентське 
братство 

39. 04.12.2015 
Міжфакультетські змагання з «Брейн-рингу» 
між командами факультетів ЧНУ Студентський профком і 

парламент 

40. 08.12.2015 День захисту прав людини 
Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп, 
студентський профком 

41. Грудень 2015 Новорічні забави для студентів 
(СКТМ «Контакт») 

Студентський профком і 
парламент 

42. 22.01.16 

Заупокійна літія за воїнами, героями, які 
полягли за волю України. Вшанування пам’яті 
«Небесної сотні» 
(Церква Трьох Святителів 11.20 год.) 

Філософсько-теологічний 
факультет, студентський 
профком і парламент 



43. Березень-
квітень 2016 

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

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп 

44. 
04.03.2016 

 
 

Свято Жінки. Вшанування жінок на 
факультетах 

Декани факультетів, 
профбюро факультетів 
 

45. 04.03.2016 Дискотека присвячена Міжнародному Дню 
жінок (СКТМ «Контакт») 

Студентський профком і 
парламент 

46. 09.03.2016 
Відзначення Шевченківських днів. Конкурс 
читців поетичних творів 
 

Філологічний 
факультет 

47. 18.03.2016 Відзначення Міжнародного дня боротьби за 
ліквідацію расової дискримінації 

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп 

48. Квітень 2016 
Цикл бесід для студентів „Ми обираємо 
здоровий спосіб життя!” 
(гуртожитки студмістечка, за графіком) 

Відділ з виховної роботи та 
гуманітарної освіти, голови 
студрад гуртожитків 
студмістечка 

49. 01.04.2016 
Півфінал/фінал конкурсу факультетських 
команд КВК 

Економічний факультет, 
заступники з виховної роботи, 
студентський профком 

50. 08.04.2016 
Відзначення Всесвітнього дня здоров'я 
Акція «Кидай палити! Дай друзям можливість 
відчути весну!» 

Факультет фізичної культури 
та здоров’я людини, інститут 
біології, хімії та біоресурсів 

51. 05-07.06.2016 
Півфінал конкурсу „Університет має талант” Відділ з виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 
заступники з навчально-
виховної роботи 

52. 
 

12.05.2016 
 

 
День вишитої сорочки 

Декани факультетів, 
студентський профком і 
парламент 

53. 12.05.2016 Святкова дискотека «100% української 
музики» 

Студентський профком і 
парламент 

54. 15.05.2016 
Відзначення Міжнародного дня сім’ї 
Участь у міському конкурсі «Молода сім’я - 
2015» 

Відділ з виховної роботи та 
гуманітарної освіти 

55. 22.05.2015 Підведення підсумків огляду-конкурсу 
студентських гуртожитків 

Ректорат, дирекція 
студмістечка, студ. профком 
та парламент 

56. Травень 2016 ЧНУ Квест-2016 Студентський парламент та 
профком 

57. 12-16.05.2016 Тиждень Європейської культури 
Факультет іноземних мов, 
міжнародний відділ, відділ з 
виховної роботи та 
гуманітарної освіти 

58. Травень 2016 Закриття 67-ої Спартакіади студентів ЧНУ 
ім. Ю.Федьковича 

Завідувач кафедри фізичної 
культури і спорту, голова 
спортивного клубу, 
студентський профком 

59. Травень 2016 Студентський музичний фестиваль «Хвиля» Студентський парламент та 
профком 



60. Кінець травня Звітний концерт кафедри музики університету 
Факультет педагогіки, 
психології та соціальної 
роботи 

61. Травень 2016 Благодійна акція «Серце до серця» Студентський парламент та 
профком 

62. 03.06.2016 
Відзначення річниці Народного руху України 
(тематичні лекції-бесіди, круглі столи, години 
наставника) 

Заступники з навчально-
виховної роботи, наставники 
академічних груп 

63. 15.06.2016 
 
День донора 

Відділ з виховної роботи та 
гуманітарної освіти, 
студентський профком і 
парламент 

 
ІІІ  Робота зістудентським активом та індивідуальна робота зістудентськоюмолоддю 

 

64. Впродовж 
року 

Участь у роботі засідань Президії 
студентського самоврядування університету 
згідно з планом роботи 

Відділ з виховної роботи та 
гуманітарної освіти, 
студентський профком та 
парламент 

65. Листопад 
Лютий 

Розширене засідання Президії студентського 
самоврядування та заступників деканів з 
навчально-виховної роботи “Студентське 
життя: проблеми й перспективи” 

Відділ з виховної роботи та 
гуманітарної освіти, 
студентський профком та 
парламент 

66. 10.09.2015 
Зустріч зі студентами-першокурсниками 
пільгових категорій 
(16.00 год., Червона зала) 

Відділ з виховної роботи та 
гуманітарної освіти, 
студентський профком 

67. 12.05.2016 Зустріч зі студентами-випускниками пільгових 
категорій 

Відділ з виховної роботи та 
гуманітарної освіти, 
студентський профком 
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