
 

 

 

 

 

 

 
 

 

План 

виховної, культурно-просвітницької та спортивно-

масової роботи  

зі студентами кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти 

факультету педагогіки, психології та соціальної 

роботи 

на 2014-2015 навчальний рік 



План виховної, культурно-просвітницької та спортивно-масової роботи 

кафедри педагогіки та методики початкового навчання 

на 2014-2015 н.р. 

І семестр 

№ Зміст роботи Терміни 

виконан

ня 

Відповідальні 

 І. Організаційно-методична робота 

 

1.  Забезпечити проведення виховних годин та 

культурно-просвітницької і спортивно-

масової роботи в групах (згідно планів 

роботи кураторів) 

Протягом 

року 

Викладачі кафедри 

2.  Брати участь у загальноуніверситетських та 

факультетських культурно-просвітницьких  

заходах 

Протягом 

року 

 

Куратори 

академгруп 

3.  Взяти участь у настановчих зборах зі 

студентами І-х курсів з проблем підготовки 

до початку нового навчального року, 

ознайомлення студентів із правилами 

поселення у гуртожиток, правами та 

обов’язками студентів 

 

Вересень 

2014р. 

Завідувач кафедри, 

куратори І та ІІІ 

курсів  
 

4.  Призначити кураторів академгруп І-х і ІІІ-ого 

(СФН) курсів, старост, їх заступників, обрати 

профоргів. Закріпити навчальні аудиторії за 

академгрупами. 

До 3 

вересня 

2014р. 

Куратори 

академгруп 

І курсу 
Шестобуз О.С. – 110гр; 

Біленкова Л.М. – 111гр; 

Цуркан Т.Г.– 112гр; 

ІІІ курсу  
Гордійчук О.Є. – 317гр. 

5. 

 

Участь у роботі засідань ради кураторів 

факультету згідно плану 

Протягом 

року 

Предик А.А. 

6. Організувати зустрічі із представниками 

обласного товариства Червоного Хреста, 

Чернівецького благодійного фонду «Нова 

сім’я», із медичними працівниками (лікар-

гінеколог, лікар-нарколог), з представниками  

міського відділу у справах сім’ї та молоді та 

центром соціальних служб для молоді. 

І семестр 

2014 / 

2015 н.р. 

Куратори 

академгруп 

7. Регулярно проводити перевірку санітарного 

стану аудиторних приміщень призначених за 

щотижня Рада кураторів 

кафедри 



кафедрою 

8. Взяти участь у факультетському огляді-

конкурсі студентських гуртожитків 

Протягом 

року 

Куратори 

академгруп 

 

 

 ІІ. Заходи громадсько-патріотичного, морально-правового, художньо-

естетичного, превентивного, інтелектуального, трудового, фізичного, 

екологічного виховання студентів 

1.  Участь у програмі урочистої Академії з 

нагоди посвяти першокурсників у студенти 

1 вересня 

2014 р. 

Куратори І курсу: 
Шестобуз О.С.; 

Біленкова Л.М. ; 

Цуркан Т.Г.; 

ІІІ курсу 
Гордійчук О.Є. 

2.  Тематична перша лекція «Україна – 

суверенна демократична держава» 

1 вересня 

2014 р. 

Куратори 

академічних груп 

3  Конкурси наукових робіт, диспути, тематичні 

лекції-бесіди, круглі столи, години 

наставника в студентських групах присвячені 

18-й річниці Конституції України та 23-й 

річниці Незалежності України   

Вересень 

2014 р. 

Куратори, студенти 

та магістранти 

кафедри 

4. Відзначення міжнародного дня пам’яті жертв 

фашизму (тематичні лекції, бесіди, круглі 

столи, години наставника) 

2014 р. Викладачі кафедри  

та студенти 

магістранти 

5. Відзначення Дня партизанської слави 

(тематичні лекції, бесіди, круглі столи, 

години наставника) 

22 

вересня 

2014 р. 

Викладачі та 

студенти кафедри 

педагогіки та 

методики 

початкової освіти 

6. Круглі столи, тематичні бесіди в академічних 

групах  з нагоди 96-ої річниці від Дня 

народження В.О.Сухомлинського. 

22-26 

вересня 

2014р. 

Викладачі та 

студенти кафедри 

педагогіки та 

методики 

початкової освіти 

 

7 Перегляд студентами І курсів 

документального фільму «Сонце 

В.О.Сухомлинського». 

Вересень 

2014р. 

Куратори І курсів 

8 Участь у туристичних походах по рідному 

краю з нагоди Всесвітнього дня туризму 

 

21.09.2014 

26.09.2014 
Викладачі кафедри 

9 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 

2014 р. 

Клуб  «Волонтер», 

куратори  

академгруп 



10. Тематична зустріч з колишніми 

політв’язнями і репресованими  

 

Жовтень-

листопад 

2014р. 

Куратори 

академгруп  

11 Урочиста академія з нагоди 23-річчя 

факультету (палац «Академічний», 15.00) 

Забезпечити підготовку вітальних стінгазет, 

вітальних листівок 

1 жовтня 

2014 р. 

 

Куратори та 

студенти  

І – V курсів  

 

12 Урочисте дійство присвячена 139-й річниці 

ЧНУ ім.Ю.Федьковича 

2 жовтня 

2014р. 

Куратори та 

студенти  

І – V курсів  

 

13. Забезпечити участь окремих студентів у 

заходах, приурочених до Дня міста Чернівці 

04-5 

жовтня 

2014 р. 

Куратори та 

студенти 

академгруп 

14 Перегляд вистави «Шалений день або 

Весілля Фігаро» (палац «Академічний», 

15.00.) 

7 жовтня 

2014р. 

Куратори та 

студенти І-  V 

курсів 

15 Урочисте відкриття 66-ої Спартакіади 

студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича 

(стадіон Буковина, 15.30 год.) 

 

8 жовтня 

2014 р. 

Студенти І та V 

курсів 

 

16 Фінал конкурсу «Університет має талант», 

 (Палац Академічний 15.00 год.) 

9 жовтня 

2014 р. 

Деканат, 

студенський 

профком, 

студенський 

парламент, 

куратори 

академгруп 

17 Тематична вікторина «Видатні постаті 

українського козацтва», присвячена дню 

козацької слави. Випуск тематичних 

стінгазет. 

14 жовтня 

2014 р. 

 

Деканат, клуб 

«Педагог», клуб 

«Волонтер». 

18 Відбірковий конкурс «Студент/студентка – 

2014» 

(Мармурова зала, поч. о 15.00 год.) 

 

16 жовтня 

2014 р. 

Деканат, 

студенський 

профком, 

студенський 

парламент, 

куратори 

академгруп 

19 Зустріч з випускниками кафедри педагогіки 

та методики початкової освіти  

1 тиждень 

листопада 

2014 р. 

Чорней І.Д. 

Куратори  та 

студенти ІІІ-

IV курсів 

академгруп 



20 Участь у міській благодійній акції 

«Милосердя» 

Жовтень-

листопад 

2014р. 

Куратори та 

студенти кафедри 

21 Провести виховні бесіди, круглі столи, обмін 

думками із студентами з нагоди чергової 

річниці Буковинського Віче  

3 

листопада 

2014р. 

Куратори 

академгруп 

22 Фінал конкурсу «Студент – студентка ЧНУ, 

2014» (Палац Академічний 16.00 год.) 

6 

листопада 

2014р. 

Студентський 

профком, 

студентський 

парламент, 

куратори 

23 Провести студентську акцію «Як ми 

говоримо?» з нагоди Дня української 

писемності і мови (тематичні стінівки, 

конкурс на кращий наочний засіб 

«Антисуржик») 

5-6 

листопада 

2014р. 

Клуб «Педагог», 

Студенти та 

куратори 

академгруп  

24 Відвідування студентами вистав аматорських 

мистецьких колективів.  

Вистава _________________-. (Чернівецький 

обласний муздрамтеатр ім..О.Кобилянської, 

15.00). 

листопад  

2014 р. 

Куратори та 

студенти 

академгруп  

 

25 Відзначення Міжнародного дня 

толерантності. Участь у студентських 

читаннях «Буковина як приклад 

толерантності». Підготувати тематичні 

стіннівки. 

14 

листопада 

 2014 р. 

Куратори 

академгруп та 

студенти  

26 Участь в організації та проведення 

святкування Міжнародного дня студента. 

Студентське самоврядування. День навпаки. 

Святковий концерт силами студентів. 

Дискотека присвячена Міжнародному Дню 

студента (СКТМ «Контакт») 

15 

листопада 

2014р. 

Куратори 

академгруп та 

студенти V курсів 

 

27 Взяти участь у проведенні бесіди зі 

студентами І-V курсів присвяченій жертвам 

голодомору та політичних репресій. Участь в 

акції «Запалимо свічку пам’яті» жертам 

голодомору та політичних репресій (Церква 

Трьох Святителів 11.10 год.) 

21 

листопада 

 2014 р. 

Куратори та 

студенти 

28 Акція для першокурсників «Молодь проти 

Сніду» (Мармурова зала, за графіком) 

 

1-28 

листопада 

2014 р. 

Куратори : 

Шестобуз О.С., 

Біленкова Л.М., 

Цуркан Т.Г.; 

Гордійчук О.Є. 

 



29 Загальноуніверситетська благодійна 

дискотека, присвячена Всесвітньому дню 

боротьби зі СНІДом та Міжнародному дню 

інвалідів (СКТМ «Контакт») 

01 грудня 

2014 р. 

Студенти кафедри 

педагогіки та 

методики 

початкової освіти 

30 До Всеукраїнського дня боротьби з СНІДом 

випустити тематичну стінгазету, провести 

тематичні бесіди із студентами. Взяти участь 

у благодійній дискотеці, присвяченій 

Всесвітньому дню боротьби з СНІДом та 

Міжнародному дню інвалідів 

 

1 грудня 

2014 р. 

Студенти кафедри 

педагогіки та 

методики 

початкової освіти 

31 Взяти участь у міжфакультетських змаганнях 

з «Брейн-рингу» 

4 грудня 

2014р. 

Куратори 

академгруп та 

студенти V курсів 

32 Відзначення Дня Збройних Сил України. 

 

6.12. 

2014р. 

Куратори 

академгруп 

33 До Всеукраїнського дня прав людини 

підготувати тематичні, виховні бесіди та 

випустити стіннівки студентами кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти. 

8 грудня 

2014 р. 

Куратори 

академгруп 

34 До Всеукраїнського дня захисту прав людини 

випустити тематичну стінгазету 

8 грудня 

2014р. 

Куратори та 

студенти 

академгруп 

35 Організація та проведення новорічної забави 

студентів факультету (СКТМ «Контакт») 

 

Грудень 

2014 р. 

Куратори 

академгруп 

36 З нагоди Дня Святого Миколая та Нового 

року провести благодійні акції у притулку 

для неповнолітніх, в школах-інтернатах в 

місті Чернівці 

 

16-23 

грудня 

2014р. 

Клуб «Волонтер» 

37 Новорічний вечір для дітей співробітників 

кафедри педагогіки та методики початкової 

освіти 

 

Грудень 

(остання 

декада) 

2014 р. 

Викладачі кафедри  

38 З нагоди визначних дат календаря (до дня 

народження М.Смотрицького, 

В. Сухомлинського, Г. Сковороди, 

К. Ушинського, М. Коцюбинського, 

Ю. Федьковича, М. Поповича, 

І. Котляревського, Я. Головацького, 

І. Герасимовича, О. Довженка, 

М. Максимовича, П. Могили, 

Е. Роттердамського та ін.) організувати 

Протягом 

І 

семестру 

2014 / 

2015 н.р. 

Куратори 

академгруп; клуб 

„Педагог”. 



 

 

Заступник завідувача кафедри 

 педагогіки та методики початкової освіти 

 з виховної роботи                                                                     доц. Предик А.А. 

 

Завідувача кафедри  

педагогіки та методики початкової освіти                      проф. Іванчук М.Г. 

тематичні бесіди зі студентами. 

  

39 Організувати зустрічі із представниками 

обласного товариства Червоного Хреста, 

Чернівецького благодійного фонду «Нова 

сім’я», із медичними працівниками (лікарем-

гінекологом, лікарем-наркологом) 

 

Протягом 

І 

семестру 

2014 / 

2015 н.р. 

Куратори 

академгруп 

40 Заупокійна літія за воїнами, героями, які 

полягли за волю України. Вшанування 

пам’яті «Небесної сотні» 

(Церква Трьох Святителів 12.00 год.) 

 

22 січня 

2015р. 

Куратори  

академгруп 

 ІІІ. Робота зі студентським активом та індивідуальна робота  

зі студентською молоддю 

1.  Участь визначених представників кафедри у 

роботі засідань Президії студентського 

парламенту факультету згідно з планом 

 

Протягом 

року 

Куратори 

академгруп 

2.  Формування студентського наукового гуртка. 

Участь студентів в організації та проведенні 

наукових конференцій (студентських, 

науково-практичних, міжнародних) 

Протягом 

року 

Куратори 

академгруп 

Відповідальний 

викладач по кафедрі 

Мафтин Л.В. 



ІІ семестр 

 І. Організаційно-методична робота 

 

1.  Ознайомлення студентів з планом виховної 

роботи на ІІ семестр 2015н.р.. Обговорення 

поточних справ. 

 

01.02. 

2015 р 

Куратори 

академгруп 

2. Систематично проводити виховні години в 

академгрупах згідно загального розкладу 

занять. 

 

Протягом 

року 

Куратори 

академгруп 

3.  Організація екскурсій музеями, визначними 

місцями міста, області, України. 

Протягом 

року 

Куратори 

академгруп 

4.  Організація зустрічі з митцями рідного краю, з 

медичними (педіатр, гінеколог, терапевт, 

психіатр) та юридичними працівниками.  

 

Протягом 

ІІ 

семестру 

2014/2015

н.р. 

Деканат, 

куратори академгруп 

5.  Регулярно проводити перевірку санітарного 

стану аудиторних приміщень призначених за 

кафедрою 

щотижня Рада кураторів 

кафедри 

 ІІ. Заходи громадсько-патріотичного, морально-правового, художньо-

естетичного, превентивного, інтелектуального, трудового, фізичного, 

екологічного виховання студентів 

6.  Участь у святкуванні Дня святого Валентина – 

Всесвітнього дня усіх закоханих 

 

14.02. 

2015 р 

Куратори 

академгруп 

7.  З нагоди Міжнародного дня рідної мови 

випустити тематичну стінгазету, провести 

тематичні бесіди зі студентами кафедри. 

19 Лютий 

2015 р. 

Романюк С.З.  

Піц І.І. 

Гордійчук О.Є 

Клуб «Педагог» 

Куратори 

академгруп 

8.  День Європи. Проведення круглих столів, 

тематичних лекцій та семінарів з питань 

сутності та ролі Євросоюзу у сучасному світі  

 

Березень-

квітень 

2015 р. 

Куратори  

академгруп  

 

9.  Залучити студентів до благодійної акції 

«Добром примножимо добро» 

Березень 

2015 р. 

Куратори та 

студенти академгруп 

10.  Відзначення 200-річчя від Дня народження 

Т.Г.Шевченка. Конкурс читців та цінителів 

поезії Тараса Григоровича Шевченка. 

 

4 березня 

2015 р. 

Мафтин Л.В. 

Предик А.А. 

Богданюк А.М. 

 



11.  Взяти участь у відзначенні Міжнародного 

ЖІНОЧОГО ДНЯ (виховні години у групах, 

тематичний вечір на кафедрі). Конкурс поезій 

присвячених її Величності Жінці. День 

компліментів. 

5 

березеня 

2015 р. 

Викладачі та 

студенти кафедри  

Клуб «Педагог  

12.  Відзначення Всесвітнього дня Землі 20 

березня 

2015 р. 

Куратори 

академгруп  

13.  Цикл бесід для студентів «Ми обираємо 

здоровий спосіб життя!» (гуртожитки 

студмістечка, за графіком) 

Квітень 

2015р. 

Студенти кафедри 

Відділ з навчально-

виховної роботи та 

гуманітарної освіти, 

голови студрад 

гуртожитків 

студмістечка 

14.  Взяти участь у фестивалі студентських забав, 

жартів, гумористичних пісень, присвяченому 

Міжнародному дню гумору. Провести день 

казки (вечір відпочинку - карнавал) 

 

1 квітня 

2015р. 

Куратори та 

студенти академгруп 

15.  До Всесвітнього Дня здоров’я провести 

бесіди, зустрічі з лікарями, спортивні 

змагання. Підготувати тематичну листівку 

 

7 квітня 

2015 р. 

Куратори та 

студенти академгруп 

16.  Організувати відзначення Всесвітнього Дня 

здоров’я. Взяти участь в акції «Кидай палити! 

Дай друзям можливість відчути весну!» 

7 квітня 

2015 р. 

Куратори та 

студенти академгруп 

17.  До дня трагедії на Чорнобильській АЕС 

провести обговорення події в академгрупах, 

взяти участь у тематичному вечорі “Дзвони 

Чорнобиля”. Випустити тематичну стінгазету. 

 

25.04. 

2015р. 

Куратори та 

студенти академгруп 

Клуб «Педагог» 

18.  Вшанування ветеранів Другої світової війни з 

нагоди святкування 65-ї річниці Дня Перемоги 

 

5 травня 

2015 р. 

Куратори 

академгруп 

19.  До Дня вишитої сорочки підготувати 

Фольклорне дійство «Факультетські 

гопацульки» 

14 травня 

2015 р. 

Богданюк А.М. 

Шульга А.В. 

Предик А.А. 

Куратори 

академгруп 

20.  Взяти участь у закритті студентської 

Спартакіади ЧНУ. Нагородження студентів, 

що досягли визначних успіхів у спортивно-

масових заходах. 

травень 

2015 р. 

Куратори та 

студенти академгруп 



21.  Загальноуніверситетська святкова дискотека 

«100% української музики» 

 

травень 

2015 р. 

Студенти 1-5 курсів 

22.  Відзначення 150-річчя з дня народження 

митрополита Андрея Шептицького 

Травень 

2015р. 

Куратори 

академгруп  

23.  Відзначення Міжнародного дня сім’ї. Участь 

у конкурсі «Молода сім’я – 2015р.» 

15 травня 

2015р. 

Куратори та 

студенти академгруп 

24.  Благодійна акція «Серце до серця» Травень 

2015р. 

Студентський 

парламент, 

студентський 

профком 

25.  Проведення виховних годин присвячених 

Всесвітньому Дню боротьби проти тютюну та 

тютюнопаління. 

 

30.05. 

2015р. 

Куратори 

академгруп 

26.  Святкування Міжнародного дня захисту дітей. 

Організація ігротеки в міському парку 

ім.Т.Г.Шевченка. Підготувати тематичну 

листівку. 

 

2 червня 

2015 р. 

Куратори та 

студенти академгруп 

27.  Вручення дипломів студентам-магістрантам 28 червня 

2015 р . 

Куратори 

(Федірчик Т.Д., 

Іванчук М.Г., 

Чорней І.Д.,  

Мафтин Л.В., 

Романюк С.З.) та 

студенти - 

магістранти  

28.  Вручення дипломів студентам-спеціалістам Кінець -

червня 

2015р. 

Іванчук М.Г., 

Чорней І.Д.,  

Мафтин Л.В., 

Романюк С.З. та 

студенти V курсу 

29.  Святкування визначних та пам’ятних дат (до 

дня народження С. Воробкевича, Дня 

соборності України, день народження Лесі 

Українки, М. Лисенка, М. Рильського, 

заснування ООН (26.06.1945), Києво-

Могилянської Академії (17.04.1632), Дня 

Конституції (28.06.1996) тощо ін.) 

організувати тематичні бесіди зі студентами 

 

 

Протягом

ІІ 

семестру 

2014-2015 

н.р. 

Куратори 

академгруп 

30.  Організація зустрічі з митцями рідного краю. 

 

Протягом 

ІІ 

Куратори 

академгруп 



семестру 

2015р. 

31.  Організація екскурсій музеями, визначними 

місцями міста, області, України 

Протягом 

ІІ 

семестру 

2015р. 

Куратори 

академгруп 

32.  Систематично проводити виховні години а 

академгрупах згідно навчального розкладу 

занять 

Протягом 

року 

2014/ 

2015р. 

Куратори 

академгруп 

33.  Взяти участь в університетському огляді-

конкурсі студентських гуртожитків 

Протягом 

року 

2014/ 

2015р. 

Куратори 

академгруп 

34.  Кураторам І,ІІІ курсів (с.ф.) провести 

знайомство з пам’ятними місцями та музеями 

міста: 

- Чернівецький обласний краєзнавчий 

музей; 

- Літературно-меморіальний музей 

Ю.Федьковича і О.Кобилянської; 

- Університетський музей народознавства 

(5 корпус ЧНУ); 

- Музей народної архітектури та побуту; 

- Картинна галерея Спілки художників 

України; 

- Обласний художній музей; 

- Обласний Будинок художника; 

- Обласний драматичний театр 

ім.О.Кобилянської; 

- Обласна філармонія; 

- Органний зал; Кінотеатр «Чернівці». 

 

Протягом 

року 

Куратори 

академгруп 

 ІІІ. Робота зі студентським активом та індивідуальна робота  

 зі студентською молоддю  

 

35.  Робота із соціально незахищеними 

категоріями студентів 

 

Протягом 

року 

Куратори 

академгруп 

36.  Участь визначених представників кафедри у 

роботі засідань Президії студентського 

парламенту факультету згідно з планом 

 

Протягом 

року 

Куратори 

академгруп 

37.  Зустріч зі студентами пільгових категорій Вересень- студенти та 



 

 

Заступник завідувача кафедри 

 педагогіки та методики початкової освіти 

 з виховної роботи                                                                     доц. Предик А.А. 

 

Завідувача кафедри  

педагогіки та методики початкової освіти                      проф. Іванчук М.Г. 
 

 

(Червона зала) 

 

червень 

2014-

2015р. 

визначені куратори 

38.  Зустріч зі студентами-випускниками 

(пільгових категорій) 

 

червень 

2015р. 

Куратори кафедри 


