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Звіт
про виховну роботу
на факультеті історії та географії у 2019-2020
навчальному році
Виховна робота на історичному факультеті здійснювалася у відповідності до
плану виховної роботи ПНПУ імені В.Г. Короленка на 2019-2020 навчальний рік.
Викладачі, куратори, адміністрація факультету керувалися принципами, що основна
мета виховної роботи

– набуття молодим поколінням соціального досвіду,

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури
міжнаціональних взаємин, формування у молоді національної свідомості, розвиненої
духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури,
працелюбності, соціальної активності, здорового способу життя.
Відповідно до плану ПНПУ основними напрямами виховної роботи були:
1. Національно-патріотичне виховання:
 утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей,
переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до
солдата як до захисника вітчизни, героя;
 усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її
патріотичною відповідальністю;

 сприяння набуттю молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в
процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в
життєдіяльності

громадянського

суспільства,

спілкуватися

з

соціальними

інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати
права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати
конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського
суспільства;
 культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи,
справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 формування мовленнєвої культури;
 спонукання

зростаючої

особистості

до

активної

протидії

українофобству,

аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
2. Інтелектуально-духовне виховання:
 розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
 виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування
знань, умінь у практичній діяльності;
 реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на
основі здібностей і знань, умінь і навичок;
 виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію;
 формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.
3. Громадянсько-правове виховання:
 прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
 виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
 виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;
 формування політичної та правової культури особистості;
 залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку
волонтерського руху.

4. Моральне виховання:
 формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності,
самодисципліни;
 формування

моральної

культури

особистості,

засвоєння

моральних

норм,

принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
 становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.
5. Екологічне виховання:
 формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
 оволодіння

знаннями

та

практичними

вміннями

раціонального

природокористування;
 виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;
 виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.
6. Естетичне виховання:
 розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
 формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських
народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;
 вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і
відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
7. Трудове виховання:
 формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах
ринкової економіки;
 формування почуття господаря та господарської відповідальності;
 розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.
8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя:
 виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу
життя;
 формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
 забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
 фізичне, духовне та психічне загартування;

 формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним
звичкам, профілактика захворювань;
створення умов для активного відпочинку студентів.
За основними напрямами зміст роботи був наступний:
І. Організація роботи кураторів
Куратори академічних груп І-V курсів склали плани роботи (у відповідності до
плану виховної роботи історичного факультету). Регулярно звітували про свою
діяльність на засіданнях кафедр та ради факультету. Акцентували увагу на згуртування
студентського колективу, дотримання правил проживання та техніки безпеки студентів
у гуртожитку, контакти з батьками, залучення до організації та проведення
факультетських виховних заходів, екскурсійну роботу тощо. Особливий акцент
зроблено на якості навчального процесу в академічних групах.
Систематично проводилися кураторські години (згідно розпису, 1 раз на два
тижні). Студенти регулярно інформувалися про шкідливість тютюнопаління, вживання
алкоголю, наркотиків, а також про переваги здорового способу життя (із залученням
фахових спеціалістів). Окрім цього, кураторам звертали увагу на неприпустимість
проявів расової і релігійної ксенофобії.
В умовах пандемії коронавірусу і зміни режиму роботи університету на корпус
кураторів було покладено особливі завдання. У березні 2020 року було проведено
розʼяснювальну роботу про соціальний режим та особливості навчального процесу під
час карантину (в умовах пандемії коронавірусу в Україні і світі). Зокрема було
оновлено телефонні та електронні комунікації зі студентами (уточнено номери,
електронні адреси тощо). В окремих випадках надавалася практична допомога,
спрямована на ефективність самостійного засвоєння програмового навчального
матеріалу.
2. Організаційно-методична робота кураторів
Організаційно-методична робота проводилася систематично і цілеспрямовано.
Зокрема, здійснювався контроль та консультативна допомога у навчанні студентів. При

цьому особлива увага зверталася на відвідування занять студентами, на пропуски без
поважних

причин. Здійснювався

контроль за виконанням

самостійних робіт

студентами, а також підготовкою до підсумкових модульних робіт. Велика увага
зверталася

на

семестрову

успішність

студентів.

Було

проведено

моніторинг

забезпеченості студентів навчальною літературою.
У групах активізована наукова робота студентів. Наприклад, студенти групи ІО(п)-32
М. Кравченко, Л. Зозуля, Ю. Черниш, О. Войтенко, Є. Дейнека були присутні на
пленарному і секційних засіданнях Сьомої Всеукраїнської наукової конференції
"Держава і церква в новітній історії України" (жовтень 2019). Згадані студенти активно
задавали запитання, конспектували доповіді і виступи.
Студент групи М. Кравченко виступив із повідомленням на засіданні круглого
столу, присвяченого проведенню виборів до місцевих органів влади (восени 2020 року),
який проводився на базі і за ініціативою Полтавської ОДА.
Студент групи М. Кравченко брав участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді з
педагогіки, посівши ІІІ місце. Студенти групи активно включилися у написання
наукових робіт до збірника матеріалів XXIII наукової конференції студентів,
магістрантів і аспірантів факультету історії та географії, яка має відбутися у цьому
навчальному році.
Велика увага приділялася куратором розʼяснювально-інформаційній роботі серед
студентів щодо активізації академічної мобільності здобувачів освіти.
3. Виховна робота кураторів
У групах упродовж навчального року проводилися зустрічі із відомими діячами міста
і області у сфері політики, освіти, науки, культури, Церкви.
Студенти груп відвідували презентації нових наукових видань, виставки. Зокрема,
відвідувалися заходи і виставки у приміщенні корпусу №1 ПНПУ, а також обласному
краєзнавчому музеї, присвячені героям АТО. Студенти груп брали активну участь у
громадському житті факультету, університету, міста, області, факультетському й
університетському самоврядуванні.

У період літніх та зимових канікул провели на військово-навчальній базі батальйону
"Січ", займалися волонтерською роботою. За допомогою куратора вони влаштували
зустріч з випускниками і студентами факультету історії та географії, які воювали в зоні
проведення АТО (Ю.Матвійчуком, А.Ханком, С.Химичем), фотовиставку про події
війни на Донбасі, збір коштів для лікування поранених воїнів.
Систематично проводилися кураторські години як планові, так і спеціальні. У рамках
тематики кураторських годин студенти відвідали, взяли участь і провели упродовж
вересня 2019 – лютого 2020 р.: Музей українського весілля (с. В. Будища Диканського
району), акції "Полтава – вишивана", концерт симфонічного оркестру Полтавського
академічного українського музично-драматичного театру ім. М. Гоголя під кер. В.М.
Скакуна, музей авіації; виставу Полтавського академічного українського музичнодраматичного театру ім. М. Гоголя "Мартин Боруля"; презентацію "Невідомий
Андрієвський: погляд у майбутнє" у Полтавській обласній науковій бібліотеці імені І.
Котляревського; бесіду "Міжнародний день студента – 17 листопада; презентацію
книги

"Польовий

щоденник

генерал-лейтенанта

Г.П.

Розаліон-Сошанського",

переглянули документальний фільм "Тут колись була церква" (автор Людмила
Нестуля); етнографічний захід кафедри історії України; виховні години "День
іменинника", "День Соборності України", екскурсії "Гоголівські місця" (Полтава,
Диканька, с. Гоголево Шишацького р-ну, с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну);
Святі Великодня "Рушникове коло студентської родини"; Міжнародному дні
вишиванки (флешмоб "Полтавська вишиванка"); лекції-презентації "Полтавська
сорочка – мамина пам'ять" (ПНПУ, МАЗ).
Студенти груп, за підтримки кураторів, брали активну участь у колективах
художньої самодіяльності університету і факультету (Українському народному хорі
"Калина", народному пісенно-фольклорному гурті "Чебрець", пісенно-фольклорному
гурті "Черемшина", народному академічному ансамблі "Тисяча років музики",
аматорському студентському драматичному театрі "Фабула"). Кожний із цих
колективів працює за окремим планом і, окрім традиційного щорічного фестивалю
"Студентська весна" дає окремі концерти, бере участь у концертних програмах,
різноманітних урочистостях факультету, ПНПУ, м. Полтави, області, України.

4.Робота кураторів у гуртожитку № 1
Куратори академічних груп регулярно відвідували гуртожиток, слідкували за
дотриманням

побутових

умов

проживання,

правил внутрішнього

розпорядку,

психологічним мікрокліматом у кімнатах.
Так,

у

гуртожитку

було

проведено

бесіди

"Про

дотримання

санітарно-

епідеміологічних норм"; "Про профілактику шкірно-венерологічних захворювань", на
які

було

запрошено

викладача

кафедри

шкірно-венерологічних

захворювань

Полтавської медичної стоматологічної академії О.А. Макарову. У приміщенні
гуртожитку №1 проводилась кураторська година на тему поведінки в умовах
підвищеної небезпеки тероризму і можливих терористичних акцій у громадських
місцях. Систематично наголошувалося на неприпустимості тютюнопаління, розпивання
алкогольних напоїв, аморальної поведінки у гуртожитку. Здійснювався контроль за
тим, щоб студенти вчасно робили оплату за проживання та поточні ремонти кімнат.
Куратор

намагався

допомагати

студентському

самоврядуванню

факультету

у

проведенні планових розважально-виховних заходів у гуртожитку.
У січні 2020 року (канікулярний період) та з 12 березня 2020 року робота у
гуртожитку не проводиться, оскільки практично всі студенти (під час канікул і у період
карантину) знаходяться вдома, а у гуртожиток (період карантину) вхід усім, крім
мешканців, суворо заборонений.

II. Робота по залученню першокурсників до навчально-виховного процесу на
факультеті
Факультетська експертна комісія у вересні зробила огляд серед студентів І курсу
щодо виявлення творчих здібностей (виявляли вокалістів, декламаторів, музикантів).
Склад комісії: заступник декана з виховної роботи (Ю.В. Вільховий), керівники
колективів художньої самодіяльності (І. В. Цебрій, Л. А. Співак). Інформацію про
обдарованих студентів довели до відома кураторів академічних груп.

З перших днів навчання викладачі факультету намагалися сприяти залученню
обдарованих студентів до факультетських та університетських колективів художньої
самодіяльності (хорові колективи "Калина", "Чебрець", "Черемшина", "Тисяча років
музики", студентський театр "Фабула").
Сприяли також активному залученню студентів-першокурсників до участі у
спортивних секціях та гуртках. Куратори академічних груп І курсу провели
анкетування студентів, щодо їхніх уподобань, нахилів, захоплень, з подальшою
фіксацією цієї інформації у щоденниках.
III. Естетичне виховання студентів
Важливою

складовою

підготовки

майбутнього

вчителя

було

залучення

студентства до художньо-естетичної діяльності через участь у факультетських та
університетських аматорських колективах, масових культурно-просвітницьких заходах
тощо. Сприяли постійній роботі "Художньої ради" факультету, формували естетичні
смаки студентів, здійснювали відбір номерів художньої самодіяльності до програм
факультетських традиційних заходів ("Знайомтесь, перший курс!", урочистого
відзначення професійного освітянського свята "Дня учителя", "Міжнародного дня
студентів"). Залучали до концертних програм викладачів факультетських кафедр,
організовували взаємні привітання студентів і викладачів факультету.
Дієвим засобом естетичного виховання студентів була їхня участь у колективах
художньої

самодіяльності:

університетських

—

народному

хорі

«Калина»

і

факультетських — народному пісенно-фольклорному гурті «Чебрець», пісеннофольклорному гурті «Черемшина», вокальному ансамблі «Тисяча років музики»,
історичному драматичному театрі «Фабула». Названі колективам удосконалювали свої
концертні програми, виступаючи на концертах, фестивалях і презентаціях в
університеті, місті та області.
Студенти факультету історії та географії систематично проводили благодійні
акції з будинками-інтернатами для дітей-сиріт.
IV. Патріотичне та правове виховання
Спільними зусиллями кураторів та деканату у студентів формувався належний
рівень патріотичних почуттів, поваги до своєї держави. Зокрема, акцентувалася увага на

урочистостях з нагоди визволення м. Полтави від німецько-фашистських загарбників,
увічнювалася пам’ять жертв Голодомору 1932 — 1933 рр. (участь у Всеукраїнській
акції "Запали свічку"), урочисто відзначили День Української армії. Проводили також
інформаційну роботу, щодо важливої суспільної ролі українського "Майдану",
політичних подій у державі. Вшановували

пам'ять героїв "Небесної сотні".

Систематично проводилися публіцистичні лекції, семінари, "круглі столи", на яких
популяризували ідеї української державності та громадянського суспільства. У
студентів формувалися навички правової культури. Зокрема, роз’яснювалася сутність
сучасного виборчого законодавства, а також правової, адміністративної, податкової,
освітньої реформ.
V. Робота з поглиблення профорієнтації на вчительський фах
Студентське самоврядування і викладачі факультету активно співпрацювали з
місцевими органами управління освітою. Організовувалися зустрічі з працівниками
міського, обласного управління освіти і науки, з метою допомоги випускникам у
працевлаштуванні. Організовувалися зустрічі з учителями-новаторами міста і області.
Проводилися професійно-зорієнтовані кураторські години.
VІ. Робота в гуртожитку
У гуртожитку №1, де мешкають студенти факультету історії та географії,
організовувалася робота студентського активу і самоврядування.
Особлива увага приділялася студентам першого курсу, що включало організацію
побуту, дозвілля, дотримання правил співжиття тощо. Для батьків студентів, які
мешкають у гуртожитку було проведено "День відкритих дверей", де вони
ознайомилися з умовами проживання.
У гуртожитку щомісяця здійснювалися комплексні рейди-перевірки санітарного
стану кімнат, дотримання правил проживання. Для вивчення думок мешканців
гуртожитку №1, щодо умов їхнього проживання, організації дозвілля серед студентів
було проведено анкетування. Результати анкетування обговорювалися на раді
історичного факультету.

VIІ. Розвиток студентського самоврядування
На факультеті активно функціонує студентське самоврядування, яке очолює
Голова студентського сенату Р. Кисіль (студдекан). Серед членів студентського сенату
обов`язки розподілено таким чином:
- студентський деканат — контроль за успішністю та відвідуванням занять.
- студентський профком — надання матеріальної допомоги, забезпечення харчування
у профілакторії.
- художня рада факультету — організація концертів, презентацій, шоу, розважальних
програм, культурно-мистецьких заходів, координація роботи колективів художньої
самодіяльності.
- студентська рада гуртожитку — поселення до гуртожитків та забезпечення
належних умов проживання.
- студентське наукове товариство — сприяння науковій діяльності студентів
факультету.
До функцій самоврядування належать:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації
навчального процесу;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній,
науковій та творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для
проживання та відпочинку студентів;
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за
інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і
молодіжними організаціями:
- сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні питань
міжнародного обміну студентами.

Перелік проведених виховних заходів
у 2019 – 2020 н. р.
Дата
проведення

Назва заходу

Серпень 2019

Поселення до гуртожитку №1

Серпень 2019

Урочиста церемонія посвяти в
студенти першокурсників

Серпень 2019

Тренінг-знайомство і тренінг
само презентації для
першокурсників

Вересень 2019

Зустріч декана факультету,
заступників декана зі
студентами першого курсу

Відповідальні
Директор студмістечка
Нагорна Н.М., комендант
гуртожитку №1 Дейчман З.М.,
голова побутового сектору
факультету Сергієнко В.Б..
Декан факультету
проф. Кравченко П.А., культорг
факультету
Коломієць А.В.., куратори
академічних груп першого курсу
Студентський сенат факультету
історії та географії
Декан факультету проф.
Кравченко П.А., заступники декана
з навчальної, виховної, наукової
роботи (Блоха Я. Є.,
Вільховий Ю.В., Лахно О.П.)

Вересеньжовтень 2019

Участь у Міському параді
"Полтава вишивана"

Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В.; культорг факультету
Коломієць А.

Вересень 2019

Зустріч студентів I курсу з
кураторами академічних груп

Куратори академічних груп I курсу

Вересень 2019

Фотоконкурс «Я – університет»

Голова інформаційного сектору
Ланін В.

Вересень 2019

Ознайомлення студентів із
правилами проживання в
гуртожитку та з запланованими
заходами на рік

Вересень 2019

Ознайомча лекція «Поспішай
творити добро» для студентів І
курсу

Вересень 2019

Конкурс «Краща академічна
група»

Комендант гуртожитку №1
Дейчман З. М., голова побутового
сектору Сергієнко В.
Голова волонтерського сектору
Дудник А.., голова інформаційного
сектору Ланін В.
Студдекан Кисіль Р..., профорг
студентів факультету Дарюга Е..,
голова наукового сектору
Давиденко О.

Вересень 2019
Вересень –
жовтень
2019

Жовтень 2019

Огляд талантів факультету
історії та географії
«Знайомтесь: перший курс»
Набір у футбольну команду
факультету

Святковий концерт з нагоди
Дня працівника освіти

Жовтень 2019

Святкові заходи до Дня
захисника України та Дня
українського козацтва

Жовтень 2019

Європейський день боротьби з
торгівлею людьми

Жовтень 2019

Лекція з цивільної оборони

Жовтень 2019

Збір макулатури

Жовтень 2019

Благодійний збір речей та
коштів для безхатченків

Жовтень 2019

Благодійний ярмарок «Дари
осені»

Жовтень 2019

Естафета першокурсників

Жовтень 2019

Студентська гра «Мафія»

Жовтень 2019

Науково-дослідницький
семінар «Якщо не я, то хто?»

Листопад 2019

Зустріч-лекція з
представниками Полтавського
міського центру соціальних

Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В.; культорг факультету
Коломієць А.
Заступник декана з питань
фізичного виховання , голова
спортивного сектору
Оришака Д.
Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В., культорг факультету
Коломієць А.., куратори
академічних груп
Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В., культорг факультету
Коломієць А., голова побутового
сектору Сергієнко В..
Доц. Тронько Т.В., викладачі
кафедри всесвітньої історії та
методики викладання історії
Голова побутового сектору
Сергієнко В., старости крил
гуртожитку №1
Профорг факультету Шаповал Л. І.,
профорг студентів факультету
Дарюга Е.
Голова волонтерського сектору
Дудник А.
Голова волонтерського сектору
Дудник А., голова інформаційного
сектору
Ланін В..
Голова спортивного сектору
Оришака Д., старости та куратори
академічних груп І курсу
Голова побутового сектору
Сергієнко В..
Студдекан Кисіль Р., голова
наукового сектору
Давиденко О.
Голова волонтерського сектору
Дудник А.

служб

Листопад 2019

Листопад 2019
Листопад 2019

Листопад 2019
Листопадгрудень 2019
Листопад 2019
Листопад 2019

Листопад 2019
Листопадгрудень 2019

Грудень 2019

Грудень 2019
Грудень 2019

Тематична лекція, присвячена
40-літтю від Дня утворення
Української громадської групи
сприяння виконанню
Гельсінських угод
Екскурсія до музею «Садиба
В. Г. Короленка»
«Свято Дітям»
Святковий концерт з нагоди
Міжнародного дня студента
Благодійна акція
«Зроби світ кольоровим»
Фотосесія «Справжня
короленківська родина»
Участь у Всеукраїнській акції
"Запали свічку": День пам'яті
жертв Голодоморів
Тематичні виховні години,
присвячені Дню Гідності та
Свободи
Міжнародна кампанія "16 ДНІВ
ПРОТИ ҐЕНДЕРНОГО
НАСИЛЬСТВА",
розповсюдження листівок
Заходи до Дня боротьби з
ВІЛ/СНІДом,
флешмоб «ВІЛ/СНІД – НЕ
СПИТЬ»
Волонтерські акції в рамках
відзначення Міжнародного Дня
інвалідів
Тематичні кураторські години
"День Збройних сил України"

Викладачі кафедри історії України

Старости академічних груп І курсу
Голова волонтерського сектору
Дудник А.
Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В.;культорг факультету
Коломієць А., куратори
академічних груп I — IV курсів
Голова волонтерського сектору
Дудник А.
Голова інформаційного сектору
Ланін В.
Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В.; студентська рада факультету
історії та географії
Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В, куратори академічних груп
Голова волонтерського сектору
Дудник А.
Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В., голова волонтерського
сектору Дудник А.
Голова волонтерського сектору
Дудник А.
Куратори академічних груп

Грудень 2019

Грудень 2019

Грудень 2019

Грудень 2019

Грудень 2019

Грудень 2019

Міжнародний День прав
людини
Благодійні волонтерські акції
для дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківської опіки
(у День св. Миколая)
«Ні – палінню!»
День добрих справ
«Сьогодні я…»
Виступ колективів художньої
самодіяльності історичного
факультету («Чебрець» ,
«Черемшина» та «Тисяча років
музики») на концерті до Дня
відкритих дверей
Випускний вечір студентів VІ
курсу
Святкова концертна програма
«Новорічний вогник»

Викладачі кафедри всесвітньої
історії та методики викладання
історії
Студентська рада факультету
історії та географії
Культорг факультету
Коломієць А., голова
волонтерського сектору Дудник А.
доц. Ю. В. Вільховий,
Л. А. Співак, проф. І. В. Цебрій.
Заступник декана з виховної роботи
Ю.В. Вільховий, , культорг
факультету Коломієць А., куратори
академічних груп VІ курсу
Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В.

I семестр
(вересеньгрудень)

Концертні виступи та участь у
мистецько-культурних заходах
ПНПУ імені В. Г. Короленка,
міста Полтави, області,
колективів художньої
самодіяльності історичного
факультету "Чебрець", "Тисяча
років музики", "Черемшина",
"Фабула"
(за окремим планом)

доц. Вільховий Ю.В,
проф. Цебрій І.В., Співак Л.А.

I семестр
(вересеньгрудень)

Щомісячний конкурс «Кращий
староста»

Студдекан Кисіль Р..

Січень 2020
Січень 2020

Тематична виставка до Дня
Соборності України
Тематична лекція, присвячена
пам'яті героїв Крут

Викладачі кафедри історії України
Викладачі кафедри історії України

Лютий 2020

Привітання викладацького
складу і студентів історичного
факультету зі святом закоханих
з "Днем Святого Валентина" —
демонстрація стіннівок,
привітання на кафедрах,
деканаті і в академічних
групах, святкова дискотека у
гуртожитку

Декан факультету історії та
географії проф. Кравченко П.А.,
культорг факультету Коломієць А.,
студдекан факультету Кисіль Р.,
голова побутового сектору
Сергієнко В.

Лютий 2020

Тематична лекція, присвячена
вшануванню учасників бойових
дій на території інших держав

Лютий 2020

День героїв Небесної сотні
(тематична виставка і виховні
години)

Лютий 2020

Виховна бесіда із студентами
на тему: "Санітарно-гігієнічні
та етичні проблеми
проживання в гуртожитку".

Голова побутового сектору
Сергієнко В

Лютий –
березень
2020

Шашково-шаховий турнір

Голова спортивного сектору
Оришака Д.

Березень 2020
Березень 2020

Викладачі кафедри всесвітньої
історії і методики викладання
історії
Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В,, студентська рада факультету,
куратори академічних груп

Голова спортивного сектору
Флешмоб «Історики і географи
Оришака Д., голова інформаційного
за здоровий спосіб життя»
сектору Ланін В..
Флешмоб «Від сесії до сесії
Студдекан Кисіль Р., старости
живуть студенти весело»
академічних груп

Березень 2020

Урочистості до Міжнародного
жіночого "Дня 8 березня"

Березень 2020

Тематична лекція, присвячена
проблемам расової та етнічної
дискримінації, проявам
ксенофобії

Заступник декана факультету з
виховної роботи доц. Вільховий
Ю.В, голова побутового сектору
Сергієнко В., культорг факультету
Коломієць А.
Викладачі кафедри всесвітньої
історії і методики викладання
історії

Заступник декана
з виховної роботи

доц. Ю.В. Вільховий

