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В.о. декана ФТФ 

________Бродецький О.Є. 

“03” вересня 2019 р. 

ПЛАН 

виховних заходів філософсько-теологічного факультету 

на 2019/2020 н.р. 

Дата проведення Назва заходу Відповідальні 
І. Організаційно-методична робота 

01.09.2019 Урочиста Академія з нагоди 

Дня знань та посвяти 

першокурсників у студенти 
(Центральний корпус 

університету, 11.00 год.) 

Філософсько-теологічний 

факультет (корпус №6, 12:00) 

Ректорат,відділ з виховної 

роботи та гуманітарної освіти, 

Декан філософсько-
теологічного факультету, 

заступники декана, завідувачі 

кафедр, куратори академічних 

груп першокурсників. 

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 

Декан філософсько-
теологічного факультету, 
заступник декана з навчально-

виховної роботи,  

впродовж року 

Проект «Відомі випускники 

філософсько-теологічного 

факультету». Щоквартальні 

розгорнуті історичні екскурси 

про видатних випускників 

минулого, презетація спогадів-

відгуків про факультет у 

соц.мережах, на сайті 

факультету з відомими 

випускниками сучасності 

Декан філософсько-
теологічного факультету, 
заступник декана з навчально-

виховної роботи, куратори 

академічних груп, актив 

студентського парламенту факультету  

II. Заходи національного, інтелектуального, трудового, громадсько-правового, морального, 

художньо-естетичного, екологічного, превентивного та фізичного виховання 

 

 
 

 

впродовж року 

Організація та надання 

адресної допомоги для родин, 
які перебувають в особливо 

скрутному матеріальному 

становищі із невиїзними 

дітьми-інвалідами міста 
Чернівці  

Заступник декана з навчально-

виховної роботи, куратори 
академічних груп, студенти 

філософсько-теологічного 

факультету, служба підтримки 

сімей, які виховують дітей і 
молодь з особливими 

потребами «Паросток» 

Чернівецького міського центру 
соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

02.09.2019 Тематична перша лекція«80-ті 

роковини світової трагедії» 

Куратори академічних груп 

17.09.2019 Квест для молоді спільно з 
представниками ООН 

Студентський парламент  
університету, парламентська 

група філософсько-
телогічного факультету 

27.09.2019 

День пам’яті жертв Бабиного 

Яру (тематичні лекції, бесіди, 

круглі столи, години 

Заступник декана навчально -

виховної роботи, куратори 
академічних груп 



наставника) 

вересень-жовтень 

2019 
Фотоконкурс у соцмережах 

#FedkovychStylе 

Студентський парламент, 
відділ з інформаційної 

діяльності та комунікацій  

університету, парламентська 
група філософсько-

телогічного факультету 

жовтень 2019 

Фотоконкурс в соціальних 

мережах «В об’єктиві - 

університет» до Дня 

університету 

Студентський парламент, 
відділ з інформаційної 

діяльності та комунікацій  

університету, парламентська 
група філософсько-

телогічного факультету 
 
 
 

01.10.2019 

Відзначення Міжнародного дня 

громадян похилого віку, 

(тематичні бесіди, круглі 

столи, години наставника в 

студентських групах, 

відвідування та надання 

посильної допомоги 

геріатричному пансіонату) 

Заступник декана з навчально-

виховної роботи, 
наставники академічних 

груп 

03.10.2019 

Урочисте дійство, присвячене 

144-й річниці від дня 

заснування Чернівецького  

національного університету 

імені Юрія Федьковича 

(Мармурова зала, 15.00 год.) 

Ректорат, профком, 
заступники з навчально-

виховної роботи, 
студентський профком  

07-11.10.2019 

Участь у заходах присвячених 

відзначенню Дня міста 

(фестиваль «Буковинський 

храм») Літній театр 

Ректорат, студентський 
профком та парламент 

10.10.2019 

Фінал конкурсу «Університет 

має талант», (Мармурова зала 

15.00 год.) 

Ректорат, профком, 
заступники з навчально- 

виховної роботи, 
студентський відділ з 

виховної роботи та 
гуманітарної освіти  

жовтень 2019 

«З вдячністю для вас» - виїзний 

концерт для 80-ї окремої 

десантно-штурмової бригади 

Центр культури і дозвілля  

11.10.2019 

Міжнародний флешмоб 

#Шаликтепла з нагоди 

Всесвітнього дня дитячої та 

дорослої паліативної допомоги  

(11:00 год) 

Декан, заступник декана з навчально-

виховної роботи, 

наставники академічних 

груп, студентський 

профком, студентський 

парламент факультету, 

студенти та викладачі 

Чернівецького медичного 

коледжу Буковинського 

державного медичного 

університету  

11.10.2019 

Молебень за всіх полеглих за 

волю і державність України. 

(Церква Трьох Святителів 

12.00 год.) 

Філософсько-теологічний 
факультет, студентський 

профком і парламент , 

парламентська група 
філософсько-телогічного 



факультету 

11.10.2019 
Участь у Всеукраїнській акції 

«Напиши листа захиснику» 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, 
наставники академічних 

груп, студентський 
профком, студентський 

парламент факультету  

17.10.2019 
Відбірковий конкурс 

«Студент/студентка- 2019» 

(Мармурова зала, 15.00 год.) 

Студентський профком та 
парламент, відділ з виховної 

роботи та гуманітарної 
освіти  

жовтень-листопад 
Участь у міській благодійній 

акції «Милосердя» 

Директори інститутів, коледжу, 

декани факультетів, 
студентський профком  

04.11.-29.11.2019 

Цикл лекцій для студентів 

першого курсу «Скажи НІ! 

Вбережи себе! Обери життя!» 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, наставники 
академічних груп , 

парламентська група 
філософсько-телогічного 

факультету 

* 04.11.2019 

Відзначення річниці 

Буковинського Віча (тематичні 

лекції-бесіди, круглі столи, 

години наставника в 

студентських групах) 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, 
наставники академічних 

груп 

07.11.2019 

Відзначення Дня української 

писемності та мови (тематичні 

лекції-бесіди, круглі столи, 

години наставника в 

студентських групах) 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, 
наставники академічних 

груп 

12.11.2019 

Фінал конкурсу 

«Студент/студентка - 2019» 

(Палац Академічний 16.00 год.) 

Студентський профком та 
парламент, відділ з виховної 

роботи та гуманітарної 
освіти  

15.11.2019 

Відзначення Міжнародного дня 

толерантності. Студентські 

читання «Причини виникнення 

міжетнічних конфліктів та 

можливості утвердження 

толерантності» 

Заступники з навчально- 
виховної роботи, 

наставники академічних 
груп 

13-15.11.2019 

Відзначення Міжнародного 

Дня студента (тематичні 

вечори,круглі столи) 

Заступники з навчально- 
виховної роботи, голови 

парламентських груп 
факультетів  

14.11.2019 
Дискотека присвячена 

Міжнародному Дню студента 

(СКТМ «Контакт») 

Студентський профком та 
парламент, відділ з виховної 

роботи та гуманітарної 
освіти  

22.11.2019 

86-ті роковини Голодомору. 

Акція «Запалимо свічку 

пам’яті жертвам голодомору та 

політичних репресій» 

(Церква Трьох Святителів 

11.10 год.) 

Філософсько-теологічний 
факультет, студентський 

профком 

листопад 2019 

День телебачення і 

радіомовлення. Майстер- клас 

для інформагентів від місцевої 

телерадіокомпанії 

Студентський парламент, 
профспілка студентів, відділ 

з інформаційної діяльності 
та комунікацій  

02.12.2019 
Відзначення всеукраїнського 

дня боротьби зі СНІДом 
Заступник декана з навчально -

виховної роботи, 



(тематичні лекції-бесіди, круглі 

столи, тренінги, години 

наставника в академгрупах) 

наставники академічних 
груп 

03.12.2019 

Відзначення міжнародного дня 

інвалідів (індивідуальна 

допомога дітям-інвалідам та 

інтернатам) 

Ректорат, профком, 
студентський профком  

04-06.12.2019 

Змагання з волейболу серед 

професорсько-викладацького 

складу університету до Дня 

Збройних сил України. 

Факультет фізичної 
культури та здоров’я 

людини 

04.12.2019 

Змагання з «Брейн-рингу» між 

командами 

інститутів/факультетів 

університету 

Студентський профком і 
парламент 

10.12.2019 День захисту прав людини 

Заступники з навчально- 
виховної роботи, 

наставники академічних 
груп,студентський профком  

12.12.2019 

Фестиваль «Від Андрія до 

Різдва нас скликає коляда» 

Мармурова зала, 15.00 год. 

Заступники з навчально- 
виховної роботи, відділ з 

виховної роботи та 
гуманітарної освіти, центр 

дозвілля 

18.12.2019 

Казкове дійство 

«Фантастичний Новий рік» 

Шевченківська зала 

Центр культури і дозвілля, 
ВІДДІЛ з виховної роботи 

та гуманітарної освіти  

18.12.2019 

Благодійна акція зі збору 
коштів та підготовка 

святкового дійства до Дня 
святого Миколая Чудотворця 
для вихованців Чернівецької 

спеціалізованої школи-
інтернату № 4 

 

Заступники з навчально- 
виховної роботи 

філософсько-теологічного та 
філологічного факультетів,  
наставники академічних 

груп,  студентський профком,  

парламентськ і групи 
факультетів, студентське 

товариство ЧНУ «Academia 
Orthodoxa», вокальний 

ансамбль ФТФ «Менестрель» 

19.12.2019 

Благодійна акція до дня 
святого Миколая Чудотворця: 

«Придбай пряник – подаруй 
сироті свято!», підготовка 

святкового дійства для сиріт, 
дітей та дорослих із вадами 

психічного та фізичного 
розвитку міста Чернівці та 

області  

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, 
наставники академічних 

груп , викладачі, студентський 
актив філософсько-

теологічного факультету ЧНУ 
ім.Ю.Федьковича (студентське 

товариство «Academia 
Orthodoxa»,  парламентська 

група, профком філософсько-
телогічного факультету), 

Чернівецький міський центр 
соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді. 

 

 

 
 

 

 
20.12.2019 

Благодійно-мистецька акція 

«Подаруй щастя різдвяної 

коляди» для хворих діток 
Чернівецького обласного 

центру медико-соціальної 

реабілітації дітей з 
органічними ураженнями 

Заступники з навчально- 

виховної роботи, наставники 

академічних груп, викладачі, 
студентський актив 

філософсько-теологічного 

факультету ЧНУ 
ім.Ю.Федьковича (студентське 

товариство «Academia 



нервової системи «Особлива 

дитина» 

Orthodoxa», парламентська 

група, профком філософсько-

телогічного факультету), 
вокальний ансамбль ФТФ 

«Менестрель» 

21.12.2019 

Благодійна акція до дня 
святого Миколая Чудотворця 

та Різдва Христового для 
немічних людей похилого віку 
Чернівецького геріатричного 

пансіонату  

Заступник з навчально -виховної 
роботи, наставники 

академічних груп , викладачі, 
студентський актив 

філософсько-теологічного 
факультету ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича (студентське 
товариство «Academia 
Orthodoxa», вокальний 

ансамбль ФТФ «Менестрель») 
парламентська група, профком 

філософсько-телогічного 
факультету)  

грудень 2019 Новорічні забави для студентів 
Студентський профком і 

парламент 

08.01.2020 

Благодійна акція до свята 
Різдва Христового для дітей 

психоневрологічного 
диспансеру, бійців ООС (АТО) 
у реабілітаційному центрі для 
учасників АТО Чернівецької 

психіатричної лікарні  

Заступник декана з навчально -

виховної роботи , студенти та 
викладачі філософсько-
теологічного факультету 
(студентське товариство 
«Academia Orthodoxa», 

вокальний ансамбль ФТФ 
(Менестрель»). 

22.01.2020 

Заупокійна літургія за воїнами, 

героями, які полягли за волю 

України. Вшанування пам’яті 

«Небесної сотні» 

(Церква Трьох Святителів 

11.20 год.) 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, 
наставники академічних 

груп , студенти та викладачі 

філософсько-теологічного факультету 

березень-квітень 

2020 

День Європи. Проведення 

круглих столів, тематичних 

лекцій та семінарів з питань 

сутності та ролі Євросоюзу в 

сучасному світі 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, 
наставники академічних 

груп 

 

 

05.03.2020 

Відзначення Шевченківських 

днів. Конкурс на краще 

читання української поезії, 
присвячений 206-й річниці від 

дня народження Т.Г. Шевченка 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, 

студентський актив 

філософсько-теологічного 

факультету ЧНУ 
ім.Ю.Федьковича 

(парламентська група 

факультету) 

квітень 2020 

Благодійна акція до Дня 

Воскресіння Христового: 

«Пасха радості для особливої 

дитини», підготовка 

святкового дійства, надання 

матеріальної допомоги для 

малозабезпечених сімей, родин 

із дітьми-інвалідами (вадами 

психічного та фізичного 

розвитку) міста Чернівці та 

області 

Декан, заступник декана з навчально -

виховної роботи, 
наставники академічних 

груп , студенти та викладачі 
філософсько-теологічного 

факультету ім.Ю.Федьковича 
(актив студентського 
товариства «Academia 

Orthodoxa»), Чернівецького 
медичного коледжу 

Буковинського державного 
медичного університету, 

служби підтримки сімей, які 
виховують дітей та молодь з 



особливими потребами 
«Паросток» Чернівецького 
міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

квітень 2020 

Фестиваль концерт хорової 

музики «Буковинська весна» 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи , хор 
університетського храму Трьох 

Святителів філософсько-
теологічного факультету, 
вокальний ансамбль ФТФ 

(Менестрель»). 

23.04.2020 

Поетичний флешмоб 

викладачів,студентів та 

випускників філософсько-

теологічного факультету до 

«Всесвітнього дня книги та 

авторського права» 
Декан, куратори, студенти 
та випускники ФТФ 

03.05.2020 

Благодійний концерт 

«Байдужість вбиває» на вул. 

Ольги Кобилянської у рамках 

акції «Серце до серця» 

Центр культури і дозвілля  

07-08.05.2020 
Урочисті заходи до Дня пам’яті 

та Примирення, Дня Перемоги 
Заступники з навчально- 

виховної роботи, куратори  

другий тиждень травня 2020 

Студентський та викладацький 
лекторій (тематичні лекції, 

круглі столи) у рамках Тижня 
духовності (Дня Біблії) в 

освітніх закладах Чернівецької 
області в  2020 році, 

затвердженого наказом 
Департаменту освіти науки 

Чернівецької обласної 
державної адміністрації. 

Тематичні заняття-лекції для 
вчителів християнської етики 

на базі Інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області. 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, 
наставники академічних 

груп , студенти та викладачі 
філософсько-теологічного 

факультету  

10.05.2020 

Поетичне відеовітання від 

студентів та випускників 

філософсько-теологічного 

факультету до «Дня Матері» - 

«В обіймах Мами» 

Декан, заступник з навчально - 

виховної роботи, куратори, студенти 

та випускники ФТФ  

12-16.05.20 

Вокально-хоровий фестиваль 

«Хай пісня скликає друзів» 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи , хор 
університетського храму Трьох 

Святителів філософсько-
теологічного факультету, 
вокальний ансамбль ФТФ 

(Менестрель»). 

21.05.2019 

Півфінал конкурсу 

«Університет має талант» 

(Мармурова зала, 15.00 год.) 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, студенти 
філософсько-теологічного 

факультету 

21.05.2020 

Міжнародний день вишиванки Декан факультету,  заступник 

декана з навчально -виховної 
роботи  студентський 
профком і парламент 

травень 2020 ЧНУ Квест-2020 
Студентський парламент та 

профком 



 

травень 2020 
Благодійна акція «Серце до 

серця» 
Студентський парламент та 

профком 

червень 2020 

Благодійний концерт 

«Пишаюсь тобою, Україно» на 

вул. Ольги Кобилянської Центру культури і дозвілля 

01.06.2020 

Відзначення річниці Народного 

руху України (тематичні 

лекції-бесіди, круглі столи, 

години наставника) 

Заступник декана з навчально -

виховної роботи, 
наставники академічних 

груп 

червень 2020 
 

День донора 
Відділ з виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 
студентський парламент 


