


ярмарку до Дня святого 

Миколая  «Заходить коляда у 

кожну хату» 

курси куратори, 

Штефанович 

16.  Години вшанування подвигу 

учасників Революції гідності 

та Героїв Небесної Сотні в 

академічних групах 

«Пам’ятаємо Героїв Небесної 

Сотні»  

Перегляд короткометражних 

  фільмів та хроніки про події 

зими 2013 – 2014 років. 

 

17.02.2020 І-ІV 

курси 

куратори 

17.  Конкурс ілюстрацій  та 

рефератів до творів Т.Г. 

Шевченка 

04.03.2020 І-ІІ 

курси 

бібліотекарі,  

викладачі 

української 

мови 

18.  Конкурс поезії Тараса 

Григоровича Шевченка 

09.03.2020 І-ІІ 

курси 

викладачі 

української 

мови, 

бібліотекарі 

19.  Фестиваль – конкурс 

великодніх композицій 

«Воскресни писанко». 

квітень І-ІV 

курси 

куратори 

20.  Участь у загальноміських 

заходах до Дня пам’яті та 

примирення 

09.05.2020  Працівники та 

студенти у 

21.   Організація екскурсій 

історико-краєзнавчого та 

природничого спрямування 

Протягом року І-ІІ 

курси 

викладачі- 

предметники 

22.  Організація соціально-

просвітницьких та 

волонтерських акцій 

(покладання вінків і квітів до 

пам’ятників, меморіалів, 

благоустрій військових 

поховань, надання шефської 

допомоги ветеранам війни, 

воїнам АТО  тощо) 

Протягом року І-ІV 

курси 

викладачі, 

студентська 

рада 

самоврядування 

23.  Виховна година на тему 

«Значення творчості та 

діяльності Пантелеймона 

Куліша для української 

культури» 

02.09.2019 Аудиторії Куратори 

24.  Виховна година на тему 

«Огляд останніх культурних 

та політичних подій в Україні 

та світі» 

Раз на місяць Аудиторії Куратори 

25.  Виховна година на тему 

«Козацтво як втілення 

національно-етичного ідеалу» 

16.09.2019 Аудиторії Куратори 

26.  Виховна година на тему: 

«Хто не знає свого минулого, 

той не вартий свого 

майбутнього. 

14.10.2019 Аудиторії Куратори 



Хто не шанує видатних 

людей свого народу, той сам 

не гідний пошани.» 

27.  Виховна година на тему: 

«Козацька берегиня» 
21.10.2019 Аудиторії Куратори 

28.  День визволення України від 

фашистських загарбників. 
28.10.2019 Аудиторії Куратори 

29.  Виховна година до 

Міжнародного дня 

волонтерів 

02.12.2019 Аудиторії Куратори 

30.  Виховна година на тему: 

«Небесна сотня» 
17.02.2020 Аудиторії Куратори 

31.  Конкурс читців віршів Т.Г. 

Шевченка 
05-09.03.2020 бібліотека 

Цикл. комісія 

гуман. 

дисциплін 

Бібліотека  

32.  Виховна година на тему: 

«Ліна Костенко - видатна 

українська поетеса» 

16.03.2020 Аудиторії Куратори 

33.  Виховна година на тему: 

«Історія української 

національної символіки» 

13.04.2020 Аудиторії Куратори 

34.  Організація та проведення 

заходів щодо відзначення 

днів пам’яті видатних діячів 

України (згідно з календарем 

знаменних дат) 

Протягом року Аудиторії Куратори 

35.  Виховна година на тему 

«Тиждень пам’яті», 

присвячена Дню пам’яті та 

примирення 

04.05.2020 Аудиторії Куратори 

36.  Виховна година на тему: 

«Українці – європейська 

нація» 

11.05.2020 Аудиторії Куратори 

 

 

 

 


