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ПЛАН 
діяльності спілки талановитої студентської молоді  

спеціальності  «Початкова освіта» - клубу «ПЕДАГОГ» 
на І семестр 2020/2021 н. р. 

 
№ 
з/
п 

Захід/Зміст роботи 
Дата 
викон. 

Відповідальні 

 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
1.  Організаційна інформаційно-ознайомлювальна зустріч-

бесіда з учасниками спілки талановитої студентської молоді 
– клубу «Педагог»  щодо проблем підготовки до початку 
нового навчального року, складних умов навчально-
виховної діяльності в умовах пандемії грипу (COVID-19) та 
можливостей творчого розвитку в нових освітніх 
обставинах. 

03.09. 
2020 р. 

 

Керівник 
клубу 

«Педагог» 

2.  Організаційне зібрання з метою обрання та затвердження 
активу клубу (голова, заступники (керівники 5 відділів), 
списку діючих членів спілки, розподілу обов’язків тощо.  

10.09. 
2020 р. 

Керівник, 
голова клубу 

«Педагог» 
3.  Затвердження плану діяльності клубу «Педагог» та його 

узгодження з плануванням виховної роботи кафедри й 
факультету, який включає:  
- проведення виховної культурно-просвітницької і 
спортивно-масової роботи згідно плану роботи кафедри; 
- відвідування мистецьких заходів, музеїв, театрів, 
тематичних виставок; 
- співпрацю з працівниками правоохоронних органів; 
- організацію зустрічей із представниками медичної сфери 
(у зв’язку з новими умовами співіснування разом із 
пандемічною хворобою), зокрема: обласного товариства 
Червоного Хреста, із медичними працівниками (лікар-
гінеколог, лікар-нарколог), з представниками  міського 
відділу у справах сім’ї та молоді та центром соціальних служб 
для молоді; 

- - організацію тематичних «інформаційних хвилин» та 
«челенджів» зі студентами з нагоди відзначення визначних 
дат календаря (див. Додаток А); 

- - участь у благодійних акціях, що передбачає збір речей: 
взуття, одягу, іграшок, канцтоварів для дітей-сиріт та 
безпритульних діток зі спеціалізованих навчально-виховних 
закладів; 

- - участь у роботі засідань кафедри педагогіки та методики 
початкової освіти тощо.  

17.09. 
2020 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протяго
м  

2020/ 
2021 н.р. 

Керівник, 
голова клубу 

«Педагог»,  
керуючі 

відділами 
спілки 



4.  Зібрання-бесіда з нагоди Міжнародного дня миру та 
оголошення конкурсу творчих робіт на тему: «Ми за МИР!». 

21.09. 
2020 р. 

Керівник, 
актив клубу 

«Педагог» 
5.  Зібрання-екскурс з метою підготовки заходу з нагоди 

ювілейної річниці Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича. 

24.09. 
2020 р. 

Керівник, 
голова клубу 

«Педагог» 
6.  Зібрання з метою підготовки заходу з нагоди Дня Вчителя, 

Дня працівника освіти. 
24.09. 

2020 р. 
Керівник, 

голова,  
члени клубу 

«Педагог» 
7.  Зібрання-обговореня (онлайн-зустріч) особливостей 

підготовки вітальної програми для студентів та викладачів 
кафедри й факультету з нагоди Дня Захисника Вітчизни, Дня 
козацтва, Свята Пресвятої Покрови. 

08.10. 
2020 р. 

Керівник 
голова,  

актив клубу 
«Педагог» 

8.  Зібрання-обговорення особливостей участі спілки в 
благодійних акціях та організація виховного заходу як 
основи добродіяльності. 

жовтень-
листопад 

Актив,  
члени клубу 

«Педагог»  
9.  Зібрання-обговорення (онлайн-зустріч) особливостей 

підготовки вітальної програми для студентів та викладачів 
кафедри й факультету з нагоди Дня української писемності 
та мови. 

05.11. 
2020 р. 

Керівник 
голова,  

актив клубу 
«Педагог» 

10.  «Дискусійний стіл» - з метою підготовки до відзначення 
Міжнародного Дня студента. 

12.11. 
2020 р. 

Голова,  
актив клубу 

«Педагог»  
11.  Зібрання-обговорення та оголошення благодійної акції у 

поєднанні з організацією ігрових програм для дітей з 
притулків для неповнолітніх, в школах-інтернатах 
м. Чернівці з нагоди Дня Святого Миколая та Нового Року. 

14-18.12. 
2020 р. 

Керівник 
голова,  

члени клубу 
«Педагог» 

12.  Проведення репетиції до проведення вітальної програми для 
кафедри зі святом Різдва («віншування-коляда»). 

21-24.12. 
2020 р. 

Керівник, 
актив клубу 

«Педагог» 
13.  Підсумкове засідання клубу «Педагог». 24.12. 

2020 р. 
Керівник 

голова клубу 
«Педагог» 

 
ІІ. ЗАХОДИ НАЦІОНАЛЬНОГО, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, 

ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВОГО, МОРАЛЬНОГО, ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО, 
ПРЕВЕНТИВНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
14.  Урочисте дійство, організоване онлайн, в рамках 

святкування Дня працівника освіти, Дня Вчителя та 145-
річниці заснування Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича (платформа 
GoogleMeet, 13.00-14.00 год). 

02.10. 
2020 р. 

Клуб 
«Педагог», 

гурток 
«Пошук» 

15.  Долучення до перегляду відео «Слався наша Альма-Матер» 
до 145-ої річниці від дня заснування Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 
(онлайн), колективне його обговорення та аналіз. 

08.10. 
2020 р. 

 

16.  Урочисте онлайн-свято-відзначення Святої Покрови, Дня 
козацької слави, Дня УПА, Дня Захисника України.  
Підведення підсумків конкурсу творчих робіт (віршів, листів, 
малюнків) на тему «Ми за МИР!». 
Долучення до ініціативи учасників бойових дій - участь у 
благодійному автопробізі, в ході якого заплановано 

15.10. 
2020 р. 

Керівник 
голова,  

актив клубу 
«Педагог» 



відвідування Хотинської школи-інтернат Чернівецької 
області (платформа GoogleMeet, 15.30-14.30 год). 

17.  Відзначення Дня української писемності та мови. 
«Мовний ДИВОСВІТ» - онлайн-зустріч зі студентами та 
викладачами кафедри педагогіки та методики початкової 
освіти.  

09.11. 
2020 р. 

Керівник 
голова,  

актив клубу 
«Педагог» 

18.  Відзначення Міжнародного Дня студента (за умови 
перебування у зеленій зоні) («квест» для педагогів). 

17.11. 
2020 р. 

Керівник 
голова,  

члени клубу 
«Педагог»  

19.  «Круглий стіл» з метою відзначення Міжнародного дня 
толерантності на тему: «Причини виникнення міжетнічної 
ненависті та можливості утвердження толерантності» 

19.11. 
2020 р. 

Актив клубу 
«Педагог» 

20.   «Участь у міській благодійній акції «Милосердя» (збір речей: 
взуття, одягу, іграшок для дітей-сиріт та безпритульних). 

жовтень-
листопад 

Голова,  
актив клубу 

«Педагог» 
21.  Долучення до відзначення Всеукраїнського дня боротьби зі 

СНІДом та заходів, приурочених відзначенню Міжнародного 
дня інвалідів 

01-03.12. 
2020 р. 

Актив клубу 
«Педагог» 

22.  Проведення благодійної акції у поєднанні з організацією 
ігрової програми для дітей школих-інтернату м. Чернівці з 
нагоди Дня Святого Миколая та Нового Року. 

18.12. 
2020 р. 

Керівник 
голова,  

члени клубу 
«Педагог» 

23.  Організація вітання кафедри зі святом Різдва (онлайн-
віншування-коляда). 

Кінець 
грудня 
2020 р. 

Керівник 
голова,  

актив клубу 
«Педагог» 

 
Керівник                                                                     доц. Богданюк А.М. 


