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ПЕРЕДМОВА 

 

Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, 

культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського суспільства, принципах верховенства права, 

дотримання прав і свобод людини і громадянина та спрямовуватися на формування:  

− відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству; поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; 

нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до 

дискримінації за будь–якою ознакою; патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, 

поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної 

спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну 

цілісність України;  

− усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції 

та порушень академічної доброчесності;  

− громадянської культури та культури демократії;  

− культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;  

− прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, 

релігійними групами; почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого 

ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;  

− культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу 

як невід’ємних складників становлення особистості.  

Стратегічні підходи до виховання студентської молоді визначено Указом Президента України від 18 травня 2019 

року № 286/219 «Про Стратегію національно–патріотичного виховання», постанови Верховної Ради України від 17 грудня 

2021 року № 1982–ХІ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022–2023 роках», постанов Кабінету Міністрів України 

від 09 жовтня 2020 року № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно–патріотичного 

виховання на 2020–2025 роки», від 30 червня 2021 року № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

національно–патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», наказ Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року №527 «Про деякі питання 

національно–патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказ 
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Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641», листів Міністерства освіти і науки України від 10 червня 2022 

року № 1/6267–22 «Про деякі питання національно–патріотичного виховання в закладах освіти України», від 10 серпня 

2022 року № 1/9105–22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.», розпорядження 

Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 15 червня 2022 року № 824–р «Про 

затвердження програми національно–патріотичного виховання в Чернівецькій області», наказів Департаменту освіти і 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 11 серпня 2022 року № 158 

«Про організацію виховної роботи в освітніх закладах області в 2022/2023 навчальному році», 11 серпня 2022 року № 159 

«Про деякі питання національно–патріотичного виховання в закладах освіти Чернівецької області». 

Сьогодні ідеологія виховання знайшла своє концептуально–правове відображення у ряді нормативних документів, 

а саме: основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені: Законами України «Про освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про правовий статус та вшанування пам’яті 

борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 

років», «Про голодомор 1932–1933 років в Україні», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; 

указами Президента України від 13 листопада 2014 року № 871 «Про День Соборності України», від 13 листопада 2014 

року № 872 «Про День Гідності та Свободи», від 14 жовтня 2014 року № 806 «Про День захисника України», від 11 лютого 

2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», 

від 22 січня 2016 року № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100–річчя подій Української революції 1917–1921 років», від 

23 серпня 2019 року № 621/2019 «Про День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України», постановами Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373–

VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» та ін. 

Пріоритетним напрямком виховання у 2022/2023 навчальному році вбачається формування у студентської молоді 

ціннісних життєвих навичок, виховання національно–патріотичної свідомості; створення безпечного освітнього 

середовища; профілактика вживання алкоголю, наркотичних і психотропних речовин, запобігання домашньому 

насильству.  

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному 

переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації на гуманізацію виховання, створення умов 

для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності. 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

проведення 
Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 

ЗАГАЛЬНОКОЛЕДЖІВСЬКІ ЗАХОДИ 

1.  Розробити і затвердити план виховної роботи зі студентами 

коледжу 

До 15.09.2022 Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, голови циклових 

комісій, вихователь гуртожитку, 

культорганізатор, практичний 

психолог 

2.  Розробити і затвердити плани виховної роботи: 

– вихователя гуртожитку; 

– спортивно–масового спрямування; 

– практичного психолога; 

– органів студентського самоврядування. 

До 20.09.2022 Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, практичний 

психолог, бібліотекар, вихователь 

гуртожитку, викладачі, голова 

Студентської ради 

3.  Організувати виховну роботу в коледжі за такими напрямками: 

– національно–патріотичне виховання; 

– правове виховання; 

– морально–етичне, сімейно–родинне виховання; 

– художньо–естетичне виховання; 

– трудове виховання; 

– екологічне виховання; 

– формування здорового способу життя; 

– творчий розвиток особистості студента; 

індивідуальна робота зі студентами за інтересами. 

Протягом  

року 

 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, голови циклових 

комісій, культорганізатор, 

практичний психолог, бібліотекар, 

куратори академічних груп, 

викладачі 

4.  Організувати інформаційне наповнення вкладки «Гуманітарна 

освіта та виховання» на сайті коледжу 

Постійно Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання 

5.  Здійснити першочергові заходи адаптації першокурсників до 

освітнього процесу в коледжі: 

Вересень, 

Жовтень  

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, куратори 
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№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

проведення 
Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 

– Ознайомлення студентів зі Статутом коледжу та Правилами 

внутрішнього розпорядку 

– Роз’яснення прав та обов’язків студентів 

– Проведення соціологічних досліджень, співбесід 

– Організація психолого–педагогічного супроводу адаптації 

студентів–першокурсників в умовах коледжу 

2022 року академічних груп, практичний 

психолог 

6.  Провести анкетування студентів з метою виявлення лідерів та 

формування студентського колективу 

Вересень, 

жовтень  

2022 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, куратори 

академічних груп 

7.  Індивідуальні бесіди з батьками з метою виявлення 

особливостей у поведінці або стану здоров’я студентів 

Вересень, 

жовтень  

2022 року 

Куратори академічних груп 

8.  Інформувати батьків про результати навчання та відвідування 

занять їх дітей 

Протягом 

року 

Куратори академічних груп 

9.  Скласти і затвердити графік проведення кураторами 

академічних груп годин корпоративної культури 

Протягом 

року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання 

10.  Проведення організаційних, пізнавальних, культурно–

розважальних заходів та заходів із самообслуговування, 

розвитку побутової культури в гуртожитку 

Протягом 

року 

Вихователь гуртожитку 

11.  Соціально–педагогічний супровід студентів, що мешкають у 

гуртожитку 

Протягом 

року 

Вихователь гуртожитку, куратори 

академічних груп, практичний 

психолог 

12.  Тематичні кураторські години з розвитку корпоративної 

культури та лідерства 

Протягом 

року 

Куратори академічних груп, 

практичний психолог 
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№ 
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Дата 
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Відповідальні за виконання 
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13.  Створення «Творчої майстерні». Підбір творчо обдарованих, 

активних студентів, які бажають приймати участь у концертних 

програмах, колективі художньої самодіяльності тощо. 

Вересень  

2022 року  

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, куратори 

академічних груп, культорганізатор 

14.  Залучення здобувачів освіти до відзначення знаменних дат, 

реалізації іміджевих заходів коледжу  

 

Постійно 

 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, голови циклових 

комісій, культорганізатор 

15.  Психологічне консультування учасників освітнього процесу на 

постійній основі 

Протягом  

року 

Практичний психолог 

16.  Впровадження системи заходів щодо підвищення рівня 

загальної та побутової культури студентів 

Протягом  

року 

Куратори академічних груп 

17.  Організація виборів органів студентського самоврядування Жовтень, 

листопад  

2022 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, Студентська рада 

18.  Зустрічі керівництва Коледжу з представниками Студентської 

ради 

Двічі на рік Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, Студентська рада 

19.  Заходи Студентської ради коледжу За окремим 

планом 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, Студентська рада 

20.  Скласти списки дітей–сиріт, напівсиріт, багатодітних родин, 

огляд умов їх проживання комісією 

Вересень  

2022 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, практичний 

психолог, куратори академічних 

груп 

21.  Організувати роботу комісії з профілактики та попередження 

правопорушень 

Постійно Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання 

22.  Виносити питання результативності виховної роботи для 

обговорення на засіданні педагогічної ради 

Протягом 

року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання 



© Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну  

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

проведення 
Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 

23.  Організація участі здобувачів освіти в міжнародних та 

всеукраїнських творчих, мистецьких фестивалях, конкурсах та 

олімпіадах 

Протягом 

року 

Керівники структурних підрозділів 

24.  Проведення профорієнтаційних заходів:  

– Дні відкритих дверей;  

– екскурсії (у т. ч. онлайн–екскурсії) для старшокласників 

до коледжу; 

– спільні майстер–класи для студентів і учнів; 

– розповсюдження пакету рекламних матеріалів про 

коледж; 

– залучення школярів м. Чернівці до позанавчальних 

заходів тощо. 

Протягом 

року 

Керівники структурних підрозділів, 

педагогічні працівники 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальний 

за виконання 

1 2 3 4 

СЕРПЕНЬ 

1.  Участь у заходах з нагоди Дня Незалежності України 24.08.2022 Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, Студентська рада 

2.  Проведення організаційно–методичної наради з кураторами 

академічних груп  «Особливості організації виховної роботи в 

2022/2023 н. р.»  

Вересень  

2022 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання 

3.  Урочиста церемонія посвяти в студенти першокурсників Вересень  

2022 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор 

ВЕРЕСЕНЬ 

4.  Адаптація студентів нового набору до життя у гуртожитку: 

ознайомлення їх із правилами внутрішнього розпорядку, органі–

зація побутових умов 

Протягом 

місяця 

Завідувач гуртожитку, вихователь 

гуртожитку 

5.  Міжнародний день писемності (грамотності) 08.09.2022 Циклова комісія філологічних 

дисциплін 

6.  До Всесвітнього дня запобігання самогубствам проведення 

профілактичних тренінгів: «Життя – це найцінніший скарб» 

07.09 – 

10.09.2022 

Практичний психолог, куратори 

академічних груп 

7.  Заходи до Дня фізичної культури і спорту 07.09 – 

11.09.2022 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін, викладачі 

фізичної культури 

8.  Заходи до Міжнародного дня студентського спорту Жовтень  

2022 року 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін, викладачі 

фізичної культури 

9.  Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек «Бібліотека – 

спільнодія для твоєї мрії» 

30.09.2022 Бібліотекар, циклова комісія 

філологічних дисциплін 
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ЖОВТЕНЬ 

10.  Обласна науково–просвітницька конференція «Григорій 

Сковорода у діалозі із сучасністю» (присвячена 300–річчю з дня 

народження Г. С. Сковороди). Напрями конференції: Григорій 

Сковорода – видатна постать української історії; Літературна 

спадщина українського Сократа; Філософські погляди Г. 

Сковороди; Морално–етичні погляди Г. Сковороди та їх 

значення для виховання студентської молоді. 

26.10.2022 Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін, циклова 

комісія філологічних дисциплін 

11.  Проведення тренінгу для студентів першого курсу до 

Міжнародного дня боротьби проти насилля «Попередження 

булінгу серед підлітків»  

Перша декада Практичний психолог 

12.   «Квест першокурсника»: неофіційна посвята в студенти Жовтень  

2022 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, Студентська рада 

13.  Студентський конкурс з рисунку натюрморту до Дня художника 05–06.10. 

2022 

Циклова комісія моделювання та 

конструювання одягу 

14.  Тренінг «Торгівля людьми ближче, ніж може здаватися» до 

Європей–ського дня боротьби з торгівлею людьми 

Друга декада Практичний психолог, куратори 

академічних груп 

15.  Заходи з нагоди відзначення Всеукраїнського Дня 

відповідальності людини, встановленого з метою вшанування 

пам’яті українського економіста Богдана Гаврилишина 

Жовтень  

2022 року 

Циклова комісія обліково–

фінансових дисциплін 

16.  Цикл заходів «Лабораторія державності» (семінари, години 

історичної пам’яті, усні журнали, історичні діалоги, читання, 

вікторини) 

Протягом 

 року 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 

17.  Цикл заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення 

інформування молоді з питань євроатлантичної інтеграції 

України 

Протягом  

року 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 
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18.  Захои, присвячени Кримському спротиву (години історичної 

правди, семінари, відеоконференції) 

Протягом  

року 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 

19.  Студентський проєкт до Дня захисників і захисниць 

«Вшанування пам’яті Героїв «Мелодією» Скорика» 

Жовтень  

2022 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор 

20.  Участь в обласній інформаційній кампанії «Сила нескорених або 

уклін вам, Захисники України!» 

Жовтень  

2022 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, циклова комісія 

соціально–гуманітарних дисциплін 

ЛИСТОПАД 

21.  Квест «Мовний калейдоскоп» до Дня української писемності та 

мови 

7 листопада 

2022 року 

Циклова комісія філологічних 

дисциплін 

22.  Проведення годин корпоративної культури до Міжнародного 

дня толерантності 

09.11–

16.11.2022 

Куратори академічних груп, 

практичний психолог 

23.  До Всесвітнього дня доброти флешмоб добрих справ 08.11–

12.11.2022 

Студентська рада, практичний 

психолог 

24.  Цикл заходів «Велич особистості». Відзначення ювілеїв 

видатних постаттей:  

150 років від дня народження Богдана Лепкого 

105 років від дня народження Михайла Івасюка 

Листопад  

2022 року 

Циклова комісія філологічних 

дисциплін 

25.  Заходи до Дня Гідності та Свободи та Дня вшанування пам’яті 

жертв голодомору «Поки ми пам’ятаємо – ми сильні» 

22.11– 

30.11.2022 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 

26.  Урочистості до Дня Коледжу 16.11.2022 Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор 

27.  Заходи до Міжнародного дня студента 17.11.2022 Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, Студентська рада 

28.  Участь у Всеукраїнській Акції «16 днів проти насильства». 

Флешмоб «Мій світ без жорстокості та насильства» 

Третя декада Практичний психолог, Студентська 

рада 
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29.  Долучення до кампанії з попередження насильства «Розірви 

коло» до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства 

над жінками 

Листопад  

2022 року 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін, практичний  

30.  Тиждень безпеки дорожнього руху. Проведення профілактич– 

них тренінгів на тему: «Твій безпечний шлях» 

Листопад  

2022 року 

Заступник директора з 

адміністративно–господарської 

роботи, куратори академічних груп 

ГРУДЕНЬ 

31.  Заходи до Всеукраїнського Дня боротьби зі СНІДом 01.12.2022 Практичний психолог, Студентська 

рада 

32.  Заходи до Дня захисту прав людини Перша декада Викладач правознавства 

33.  Тренінг для студентів щодо профілактики та попередження 

захворюваності на ВІЛ/СНІД за методом «Рівний–рівному» 

Перша декада Практичний психолог 

34.  Цикл заходів «Велич особистості». Відзначення ювілеїв 

видатних постаттей: 130 років від дня народження Миколи 

Куліша 

Грудень  

2022 року 

Циклова комісія філологічних 

дисциплін 

35.  Спортивні баталії до Дня Збройних Сил України 06.12.2022 Викладачі фізичної культури 

36.  Зустріч за круглим столом «Що таке корупція і як з нею 

боротися» до Міжнародного дня боротьби з корупцією 

09.12.2022 Викладач правознавства 

37.  «Академія святого Миколая»:  благодійна акція до Дня святого 

Миколая та Дня благодійництва 

07.12–

17.12.2022 

Практичний психолог, Студентська 

рада 

38.  Організація новорічних привітань 20.12–

25.12.2022 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор  

СІЧЕНЬ 

39.  Заходи до Дня Соборності України 23.01.2023 Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 
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40.  Цикл заходів «Велич особистості». Відзначення ювілеїв 

видатних постаттей: 85 років від дня народження Василя Стуса 

Січень  

2023 року 

Циклова комісія філологічних 

дисциплін 

41.  Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 27.01.2023 Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 

42.  Заходи до Дня пам’яті героїв Крут «Герої Крут – сучасні 

паралелі» 

28.01.2023 Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 

43.  Конкурс–фестиваль проєктів презентації коледжу в соціальних 

мережах  

Січень  

2023 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання 

ЛЮТИЙ 

44.  Заходи до Дня Соборності України Лютий  

2023 року 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 

45.  Проведення годин превентивного виховання до Всесвітнього 

дня боротьби проти раку 

Перша декада Практичний психолог 

46.  Просвітницькі тренінги «Зустрічатися? За і проти, та чи готовий 

я до серйозних стосунків?», «Гендерні стереотипи – міфи та 

реальність», «Що ми знаємо про кохання». Проведення 

опитування рівня обізнаності студентів про культуру 

романтичних стосунків 

Перша декада Практичний психолог, куратори 

академічних груп 

47.  Конкурсна програма до Дня Святого Валентина 14.02.2023 Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор, 

Студентська рада 

48.  Години історичної пам’яті  «Пам’ятаємо  Героїв Небесної Сотні» 14.02–

17.02.2023 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 

49.  Акція «Крила Янгола» 18.02.2023 Практичний психолог, Студентська 

рада коледжу 
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50.  Заходи до Міжнародного дня рідної мови 21.02.2023 Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор, 

циклова комісія філологічних 

дисциплін 

51.  До Дня безпеки в Інтернеті: інформаційно–просвітницькі заходи Протягом 

місяця 

Циклова комісія природничо–

математичних дисциплін 

БЕРЕЗЕНЬ 

52.  Мистецький захід, присвячений Тарасові Шевченку «Живе під 

сонцем любові Шевченкова весна..» 

Березень  

2023 року 

Циклова комісія філологічних 

дисциплін 

53.  Студентський кнкурс «Міс і Містер Коледж» Березень  

2023 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор, 

Студентська рада 

54.  Флешмоб до Всесвітнього дня письменника «Читаємо вголос 

уривки улюблених творів» 

Березень  

2023 року 

Циклова комісія філологічних 

дисциплін 

55.  Мистецький перформанс з нагоди Всесвітнього дня поезії та 

Міжнародного дня театру 

21.03.2023 Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор, 

викладачі української мови і 

літератури, бібліотекар, студентська 

рада 

56.  Проведення Декади студентського самоврядування в коледжі Третя  

декада 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, Студентська рада 

КВІТЕНЬ 

57.  Стендап–подія «Гумор рятує навіть у найтемніші часи» Квітень  

2023 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор, 

куратори академічних груп, 

Студентська рада 
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58.  Спортивний квест до Дня  здоров’я: «У пошуках здоров’я»    07.04.2023 Викладачі фізичної культури, 

куратори академічних груп, 

Студентська рада 

59.  Цикл заходів «Велич особистості». Відзначення ювілеїв 

видатних постаттей: 105 років від дня народження Олеся 

Гончара 

Квітень  

2023 року 

Циклова комісія філологічних 

дисциплін 

60.  Виховний захід «Математика серед інших наук» Квітень  

2023 року 

Циклова комісія природничо–

математичних дисциплін 

61.  Участь студентів у  екологічній  акції до Дня довкілля. 

Організація роботи студентської «екобригади» до Всесвітнього 

дня Землі 

Третя декада Студентська рада. Циклова комісія 

природничо–математичних 

дисциплін 

62.  Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації Чорнобильської 

АЕС 

За окремим 

графіком 

Циклова комісія природничо–

математичних дисциплін 

63.  Заходи до Всесвітнього дня охорони праці 28.04.2023 Заступник директора з 

адміністративно–господарської 

роботи 

ТРАВЕНЬ 

64.  Години історичної правди, бесіди, семінари, історичні подорожі, 

вікторини: 

– Європа – наш спільний дім 

– Крокуємо до Європи 

– Європейська політики сусідства: ЄС і Україна 

Квітень–

травень  

2023 року 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 

65.  Години патріотичного виховання «Збережемо пам’ять про 

подвиг», «Перемогли нацистів – переможемо рашистів», 

присвячені Дню пам’яті і примирення та Дню перемоги над 

нацизмом 

02.05–

05.05.2023 

Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін 
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66.  Святковий концерт до Дня матері «Ім’я матері» Травень  

2023 року 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор, 

Студентська рада 

67.  Цикл заходів з нагоди відзначення Дня Європи в Україні Травень  

2023 року 

Викладачі іноземних мов Крістіна 

Зикова, Анастасія Цепа 

68.  Цикл заходів до Дня вишиванки «Між схрещених нитей 

прошито людину…» 

За окремим 

планом 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, Студентська рада 

69.  Відвідування студентами музеїв з нагоди Міжнародного дня 

музеїв 

Третя декада Куратори академічних груп, 

вихователь гуртожитку 

ЧЕРВЕНЬ 

70.  «Територія добра та творчості»: заходи до Дня захисту дітей 31.05 – 

01.06.2023 

Практичний психолог, 

волонтерський сектор Студентської 

ради 

71.  День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 22.06.2023 Циклова комісія соціально–

гуманітарних дисциплін, куратори 

академічних груп 

72.  Заходи до Дня Конституції та Дня молоді 28.06.2023 Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, Студентська рада 

73.  Урочиста академія з нагоди вручення дипломів випускникам 

2023 

28.06.2023 Заступник директора з гуманітарної 

освіти і виховання, культорганізатор 

 

 

Заступник директора з гуманітарної 

освіти та виховання                 Алла ГАПЕЙ 


