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№ 
п/п 

Дата 
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Назва заходу 
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1 03.11.2015 Відзначення чергової річниці 

Буковинського віча 
1. Тематична бесіда «Територіальна 
цілісність держави як ідея та 
цінність»(к. 6, ауд. 31). 
2. Перегляд та обговорення 
документального фільму «Собор на 
крові» з метою утвердження високого 
духу патріотизму та вироблення 
громадянської позиції щодо збереження 
цілісності й соборності України 

(гурт. № 6, кімната відпочинку). 

Завідувачі кафедрами, 
студ. парламент, -рада, 
-профком, куратори 
акад. групі редколегія 
факультетських газет 
«Софія» та «Аксіос» 

2 12.11.2015 Фінал конкурсу  
«Студент-студентка – 2015 р.» 

1. Підготовка та участь у фіналі конкурсу 
«Студент-студентка ЧНУ – 2015 року» 

(палац «Академічний»). 

Деканат, заступник 
декана з навчально-
виховної роботи, студ. 
парламент, -рада,  
-профком та куратори 
акад. груп 

3 14.11.2015 До Міжнародного дня толерантності 
Круглий стіл «Толерантність: сутність, 
світоглядно-ціннісний потенціал та межі 
застосування»(к. 6, ауд. 31). 

асист. Бойчук Н. В., 
Горохолінська І. В., 
студ. парламент і 
куратори 

4 з 13-го по 17-те 
листопада 2015 

Відзначення  
Міжнародного дня студента 

Деканат, заст. декана з 
навчально-виховної 



1. Проведення презентації наукових 
грантів, стипендіальних фондів та 
програм міжнародного співробітництва 
для студентської молоді 

(к. 6, ауд. 26). 
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» 

(к. 6, ауд. 31). 
3. Дискотека у СКТМ «Контакт» 

(Студмістечко ЧНУ, гурт. №1) 
 

роботи, студ. парламент, 
-рада, -профком та 
редколегіяфакультетськихг
азет «Софія» і «Аксіос» 

5 20.11.2015 Вшанування  
жертв голодомору 

1. Участь у акції «Запалимо свічку 
пам’яті» жертвам голодомору та 
політичних репресій. 
2. Поминальний молебень за жертвами 
невинно убитих голодом 

(храм Трьох Святителів). 
3. Науково-практичний семінар 
«Голодомори 1921 – 22, 1932 – 33 та 1946 
– 47 рр. – геноцид українського народу» 

(к. 6, ауд. 31). 

Зав. богослов. відд., 
прот. Микола Щербань 
викладачі та студенти, 
студ. парламент, -рада, 
-профком, куратори 
академічних груп, 
редколегія газет 
«Софія» та «Аксіос» 

6 з 23 листопада 
по 4 грудня 
2015 

До дня боротьби 
зі СНІДом: 

1. Тематичні бесіди для першокурсників 
«Снід – чума, яку ти можеш зупинити» 

(аудиторії, згідно із розкладом 
кураторських годин). 

2. Флеш-моб «Молодь проти СНІДУ» 
(територія Резиденції) 

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

(к. 6, ауд. 31). 

Зав. кафедрами, студ. 
парламент, куратори та 
редколегія газет 
«Софія» та «Аксіос» 

 


