
Затверджено                                                                                               

на засіданні Ради 

факультету історії та географії 

Протокол № 11 від 27. 08. 2020  

 

Декан -------------------------- 

проф. Кравченко П.А. 

 

План 

виховної роботи факультету історії та географії  

на 2020 – 2021 навчальний рік 

І. Виховна робота на факультеті  буде здійснюватися у відповідності до плану 

виховної роботи ПНПУ імені В.Г.Короленка на 2020-2021 навчальний рік. Викладачі, 

куратори, адміністрація факультету керуються 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. 

ІІ. Відповідно до плану ПНПУ основними напрямами виховної роботи є: 

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. 



ІІІ. Основні нормативно-правові та розпорядчі документи, на основі яких 

здійснюється виховна робота у 2020-2021 навчальному році:  

1. Конституція України; 

2. Закон України "Про освіту"; 

3. Закон України "Про вищу освіту"; 

4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки; 

5. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки від 16.06.2015 № 641); 

6. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 

роки (затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 

580/2015); 

7. Обласна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області 

на 2015-2020 роки; 

8. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 

148; 

9. Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Полтавської обласної ради від 31 січня 

2017 року №350; 

10. Статут Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 

11. Положення про організацію виховної роботи в Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. 
 

 

 

 

На  факультеті  історії та географії основні напрями виховної роботи визначено: 
 

І. Організація роботи кураторів 

Кураторам академічних груп І-VІ курсів скласти плани роботи (у відповідності до 

плану виховної роботи факультету). Регулярно звітувати про свою діяльність на 

засіданнях кафедр та ради факультету. Акцентувати 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. Особливо слід зауважити 

якість навчального процесу в академічних групах.  

Систематично проводити кураторські години (згідно розпису, 1 раз на два тижні).  

Регулярно повідомляти студентів про шкідливість тютюнопаління, вживання алкоголю, 

наркотиків, а також про переваги здорового способу життя (із залученням фахових 



спеціалістів). Окрім цього, кураторам слід звертати увагу на неприпустимість проявів 

расової і  релігійної ксенофобії. 

 

II. Робота по залученню першокурсників до навчально-виховного процесу на 

факультеті 

Факультетській експертній комісії у вересні зробити перевірку студентів І курсу 

щодо виявлення творчих здібностей (прослухати вокалістів, декламаторів, музикантів). 

Факультетську експертну  комісію призначити у складі:  заступник декана з виховної 

роботи (Ю.В. Вільховий), керівники колективів художньої самодіяльності. Інформацію  

про обдарованих студентів довести до відома кураторів академічних груп. 

З перших днів навчання сприяти залученню обдарованих студентів до 

факультетських та університетських колективів художньої самодіяльності (хорові 

колективи "Калина", "Чебрець", "Черемшина", "Тисяча років музики". 

Сприяти активному залученню студентів-першокурсників до участі у спортивних 

секціях та гуртках. Кураторам академічних груп І курсу провести анкетування 

студентів щодо їхніх вподобань, нахилів, захоплень з подальшою фіксацією цієї 

інформації у щоденниках. 

III. Естетичне виховання студентів 

Важливою складовою підготовки майбутнього вчителя є залучення студентства 

до художньо-естетичної діяльності через участь у факультетських та університетських 

аматорських колективах, масових культурно-просвітницьких заходах тощо. Сприяти 

постійній роботі "Художньої  ради" факультету, формувати естетичні смаки студентів, 

здійснювати відбір номерів художньої самодіяльності до програм факультетських 

традиційних заходів ("Знайомтесь, перший курс!", урочистого відзначення 

професійного освітянського свята "Дня учителя", "Міжнародного дня студентів"). 

Залучати до концертних програм викладачів факультетських кафедр, організовувати 

взаємні привітання студентів і викладачів факультету.  

Дієвим засобом естетичного виховання студентів є їхня участь у колективах 

художньої самодіяльності, університетських — народному хорі «Калина і 

факультетських — пісенно-фольклорному гурті «Чебрець», пісенно-фольклорному 



гурті «Черемшина», вокальному ансамблі «Тисяча років музики».  Названим 

колективам удосконалювати свої концертні програми, більше виступати на концертах, 

фестивалях і презентаціях в університеті, місті та області (за окремим планом).  

 Студентам факультету  систематично відвідувати концерти і спектаклі у 

Полтавському міському будинку культури, проводити благодійні акції з будинками-

інтернатами для дітей-сиріт.  

IV. Патріотичне та правове виховання 

Спільними зусиллями кураторів та деканату формувати у студентів належний 

рівень патріотичних почуттів, поваги до своєї держави. Зокрема, акцентувати увагу на 

урочистостях з нагоди визволення м. Полтави від німецько-фашистських загарбників, 

вшанувати пам’ять жертв Голодомору 1932 —1933 рр. (взяти активну учать у 

Всеукраїнській акції "Запали свічку"), урочисто відзначити День Української армії. 

Проводити інформаційну роботу, щодо важливої суспільної ролі українського 

"Майдану", політичних подій у державі. Вшановувати  пам'ять героїв "Небесної сотні". 

Систематично проводити публіцистичні лекції, семінари, "круглі столи", на яких 

популяризувати ідеї української державності та громадянського суспільства. 

Формувати у студентів навички правової культури, зокрема роз’яснювати сутність 

сучасного виборчого законодавства, а також правової, адміністративної, податкової, 

освітньої реформи. 

V. Робота з поглиблення профорієнтації на вчительський фах 

Співпрацювати з місцевими органами управління освітою. Організовувати 

зустрічі із працівниками міського, обласного управління освіти і науки з метою 

допомоги випускникам у працевлаштуванні. Організовувати зустрічі із вчителями-

новаторами міста і області. Проводити професійно-зорієнтовані кураторські години. 

 

 

VІ. Робота в гуртожитку 

У гуртожитку №1, де мешкають студенти історичного факультету, організовувати 

роботу студентського активу і самоврядування.  



Особливу увагу приділяти роботі зі студентами першого курсу, що включає 

питання організації побуту, дозвілля, дотримання правил співжиття тощо. Для батьків 

студентів, котрі мешкають у гуртожитку провести "День відкритих дверей", знайомство 

з умовами проживання в гуртожитку. 

Провести первинний інструктаж по правилам проживання в гуртожитку та 

правилам пожежної безпеки при заселенні студентів у гуртожиток. Регулярно 

проводити  рейди-перевірки житлових кімнат для виявлення порушників правил 

проживання. Зокрема, проводити вилучення незареєстрованих та заборонених для 

експлуатації електропобутових приладів (обігрівачів, нагрівачів, плиток). Щомісяця 

здійснювати в гуртожитку комплексні рейди-перевірки санітарного стану кімнат. 

Провести навчання-тренінг з евакуації мешканців гуртожитку на випадок пожежі. 

Проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців гуртожитку щодо економії 

енергоресурсів та заборони тютюнопаління (а також паління інших речовин). 

Разом зі студентами гуртожитку здійснювати озеленення прилеглої території 

(насадження квітів, дерев)  

Разом зі Студентським Сенатом проводити святкові заходи до Нового Року, Дня 

Святого Валентина, Міжнародного жіночого дня, Дня Студента, Тижня факультету 

історії та географії  

Для вивчення думок мешканців гуртожитку №1 щодо умов їхнього проживання, 

організації дозвілля провести анкетування серед студентів. Результати анкетування 

обговорити на раді факультету.  

VIІ. Розвиток студентського самоврядування 

Організувати  роботу органів студентського самоврядування факультету. 

Розподіл обов’язків: 

- 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. 

Усі виховні заходи на факультеті проводяться ( або 

відміняються) відповідно до правил карантинних обмежень, 

розпоряджень МОН України, ректорату ПНПУ імені В.Г. 

Короленка, які (у зв'язку з пандемією коронавірусу) діятимуть 

упродовж 2020-2021 навчального року. 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовний перелік запланованих виховних 

заходів у 2020 – 2021 н. р. 

Дата 

проведення 

Назва заходу Відповідальні 

Серпень 2020 Поселення до гуртожитку №1 

Директор студмістечка  

Соколовська Н.М., комендант 

гуртожитку №1 Дейчман З.М., 

голова побутового сектору 

факультету Дарюга Е... 

Вересень 2020 

Тренінг-знайомство і тренінг 

само презентації для 

першокурсників 

Студентський сенат факультету 

історії та географії  

Вересень 2020 

Зустріч декана факультету, 

заступників декана зі 

студентами першого курсу 

Декан факультету проф. 

Кравченко П.А., заступники декана 

з навчальної, виховної, наукової 

роботи (Блоха Я. Є., 

Вільховий Ю.В., Лахно О.П.) 

 

Вересень 2020 
Зустріч студентів I курсу з 

кураторами академічних груп 
Куратори академічних груп I курсу 

Вересень 2020 Фотоконкурс «Я – університет» 
Голова інформаційного сектору 

Супрунова І.. 

Вересень 2020 

Ознайомлення студентів із 

правилами проживання в 

гуртожитку та з запланованими 

заходами на рік 

 

Комендант гуртожитку №1 

Дейчман З. М., голова побутового 

сектору  Дарюга Е.. 

Вересень 2020 

Ознайомча лекція «Поспішай 

творити добро» для студентів І 

курсу 

Голова волонтерського сектору 

Дудник А.., голова інформаційного 

сектору Супрунова І.. 

Жовтень 2020 
Конкурс «Краща академічна 

група» 

Голова студентського сенату 

Кисіль Р., профорг студентів 

факультету Дарюга Е, голова 

наукового сектору Давиденко О. 

 Жовтень 2020 

Огляд талантів факультету 

історії та географії 

«Знайомтесь: перший курс» 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий 

Ю.В.; культорг факультету 

Гончаренко О.. 

Жовтень  

2020 

 

Набір у футбольну команду 

факультету 

Заступник декана з питань 

фізичного виховання , голова 

спортивного сектору  

Оришака Д. 



Жовтень 2020 
Святковий концерт з нагоди 

Дня працівника освіти 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий 

Ю.В., культорг факультету 

Гончаренко О. куратори 

академічних груп 

Жовтень 2020 

Святкові заходи до Дня 

захисника України та Дня 

українського козацтва 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий 

Ю.В., культорг факультету  

Гончаренко О. голова побутового 

сектору Дарюга Е... 

Жовтень 2020 
Європейський день боротьби з 

торгівлею людьми 

Доц. Тронько Т.В., викладачі 

кафедри Всесвітньої історії та 

методики викладання історії 

 Жовтень 2020 Лекція з цивільної оборони 

Голова побутового сектору  

Дарюга Е., старости крил 

гуртожитку №1 

Жовтень 2020 
Благодійний збір речей та 

коштів для безхатченків  

Голова волонтерського сектору 

Дудник А. 

Жовтень 2020 Естафета першокурсників 

Голова спортивного сектору 

Оришака Д., старости та куратори 

академічних груп І курсу 

Жовтень 2020 Студентська гра «Мафія» 
Голова побутового сектору  

Дарюга Е... 

 Жовтень 2020 
Науково-дослідницький 

семінар «Якщо не я, то хто?» 

Голова студентського сенату 

Кисіль Р., голова наукового сектору  

Давиденко О. 

 Листопад 2020 

Зустріч-лекція з 

представниками Полтавського 

міського центру соціальних 

служб 

Голова волонтерського сектору 

Дудник А. 

Листопад 2020 

Тематична лекція, присвячена 

41-ліття від Дня утворення 

Української громадської групи 

сприяння виконанню 

Гельсінських угод 

Викладачі кафедри історії України 

Листопад 2020 
Фотосесія «Справжня 

короленківська родина» 

Голова інформаційного сектору 

Супрунова І.. 

Листопад 2020 

Участь у Всеукраїнській акції 

"Запали свічку": День пам'яті 

жертв Голодоморів 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий 

Ю.В.; студентська рада факультету 

історії та географії  

Листопад 2020 

Тематичні виховні години, 

присвячені Дню Гідності та 

Свободи 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий 

Ю.В, куратори академічних груп 



 Листопад-

грудень 2020 

Міжнародна кампанія "16 ДНІВ 

ПРОТИ ҐЕНДЕРНОГО 

НАСИЛЬСТВА", 

розповсюдження листівок 

Голова волонтерського сектору 

Дудник А. 

Грудень 2020 

Заходи до Дня боротьби з 

ВІЛ/СНІДом. 

 

 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий 

Ю.В., голова волонтерського 

сектору Дудник А. 

Грудень 2020 

Волонтерські акції в рамках 

відзначення Міжнародного Дня 

інвалідів 

Голова волонтерського сектору 

Дудник А. 

Грудень 2020 

 

Тематичні кураторські години 

"День Збройних сил України" 

Куратори академічних груп 

Грудень 2020 

 

Міжнародний День прав 

людини 

Викладачі кафедри всесвітньої 

історії та методики викладання 

історії 

Грудень 2020 

«Ні – палінню!» 

День добрих справ  

«Сьогодні я…» 

 Культорг факультету  

Гончаренко О., голова 

волонтерського сектору Дудник А. 

 Грудень 2020 

Виступ колективів художньої 

самодіяльності історичного 

факультету («Чебрець» і 

«Черемшина») на концерті до 

Дня відкритих дверей 

доц. Ю. В. Вільховий,  

Л. А. Співак 

I семестр 

(вересень-

грудень) 

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",  

(за окремим планом) 

доц. Вільховий Ю.В., Співак Л.А. 

I семестр 

(вересень-

грудень) 

Щомісячний конкурс «Кращий 

староста» 

Голова студентського сенату 

Кисіль Р.. 

Лютий 2021 

Тематична лекція, присвячена 

вшануванню учасників бойових 

дій на території інших держав 

Викладачі кафедри всесвітньої 

історії і методики викладання 

історії 

Лютий 2021 

День героїв Небесної сотні 

(тематична виставка і виховні 

години) 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий 

Ю.В,, студентський сенат 



факультету, куратори академічних 

груп 

 

Лютий 2021 

Виховна бесіда із студентами 

на тему: "Санітарно-гігієнічні 

та етичні проблеми 

проживання в гуртожитку". 

Голова побутового сектору  

Дарюга Е. 

Лютий – 

березень 

2021 

Шашково-шаховий турнір 
Голова спортивного сектору 

Оришака Д. 

Березень 2021 
Флешмоб «Історики і географи 

за здоровий спосіб життя» 

Голова спортивного сектору 

Оришака Д., голова інформаційного 

сектору Супрунова І.. 

 Березень 2021 
Флешмоб «Від сесії до сесії 

живуть студенти весело» 

Голова студентського сенату, 

старости академічних груп 

Березень 2021 
Урочистості до Міжнародного 

жіночого "Дня 8 березня" 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий 

Ю.В, голова побутового сектору 

Дарюга Е.., культорг факультету  

Гончаренко О. 

 

Березень 2021 

Тематична лекція, присвячена 

проблемам расової та етнічної 

дискримінації, проявам 

ксенофобії 

Викладачі кафедри всесвітньої 

історії і методики викладання 

історії 

 

Березень – 

квітень 2021 

Участь у конкурсі фестивалі 

"Студентська весна – 2017" 

(колективи факультету: 

"Чебрець", "Черемшина", 

"Тисяча років музики") 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий Ю, 

культорг факультету  

Гончаренко О.,  керівники 

колективів: Співак Л.А. 

Березень 2021 
Конкурс на кращу кімнату 

гуртожитку №1 

Комендант гуртожитку №1 

Дейчман З.М., голова побутового 

сектору Дарюга Е. 

 Березень 2021 

«Тиждень факультету історії та 

географії » 

 (за окремим планом) 

 

Заступник декана факультету 

історії та географії з виховної 

роботи доц. Вільховий Ю.В 

Березень-

квітень 2021 

Щорічний конкурс «Кращий 

викладач-2021» 

Студентський сенат факультету 

історії та географії 

Квітень 2021 
Святкування Дня гумору у 

гуртожитку №1 

Голова побутового сектору  

Дарюга Е.., старости крил 

 Квітень 2021 
Всеукраїнська благодійна акція 

«Серце до Серця» 

Голова волонтерського сектору 

Дудник А. 

Квітень 2021 Заходи, по вивченню пам'яток Викладачі кафедр історії України та 



історії та культури: "Знай свій 

край" 

географії і методики її викладання 

Квітень 2021 

Тематичні кураторські години, 

щодо проблем тютюнопаління, 

наркоманії і алкоголізму 

Куратори академічних груп 

Квітень 2021 
Місячник благоустрою – 

 «Рука допомоги» 

Голова волонтерського сектору 

Дудник А. 

 Квітень 2021 
Спартакіада «Спорт для всіх – 

у кожному гуртожитку» 

Голова спортивного сектору 

Оришака Д., голова побутового 

сектору Дарюга Е.. 

 Квітень 2021 
Науково-практичний семінар 

«Якщо не я, то хто?» 

Голова студентського сенату.,  

голова наукового сектору 

Давиденко О.. 

Квітень 2021 

Звітний концерт творчих 

колективів та кращих 

виконавців ПНПУ  

імені В. Г. Короленка 

доц. Вільховий Ю. В.,  

Співак Л. А. 

 Квітень 2021 
Всеукраїнська акція «Зроби 

Україну чистою» 

Голова волонтерського сектору 

Дудник А. 

Травень 2021 
Обмін досвідом між 

гуртожитками 

Директор студмістечка 

Соколовська Н. М., комендант 

гуртожитку №1 Дейчман З. М., 

голова побутового сектору  

 Травень 2021 

Презентація дисциплін за 

вибором для студентів І, ІІ та 

ІІІ курсу 

 

Заступник декана факультету з 

навчальної роботи доц. Блоха Я. Є. 

 

Травень 2021 
Тематична лекція, присвячена 

"Дню пам'яті та примирення" 
Викладачі кафедри історії України 

Травень 2021 

Тематична лекція, присвячена 

"Дню перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні" 

 

Викладачі кафедри всесвітньої 

історії і методики викладання 

історії 

 

Травень 2021 

Тематична лекція, присвячена 

"Дню пам'яті жертв політичних 

репресій" 

Викладачі кафедри історії України 

Травень 2021 День студентської науки 

Заступник декана факультету з 

наукової роботи доц. Лахно О. П.; 

голова наукового сектору 

факультету 



Травень 2021 

Звітний концерт колективів 

художньої самодіяльності 

факультету історії та географії  

(народний гурт "Чебрець", 

народний ансамбль "Тисяча 

років музики", гурт 

"Черемшина") 

 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий 

Ю.В, керівники колективів 

"Чебрець", "Тисяча років музики", 

"Черемшина", Співак Л.А., 

 культорг факультету 

 

Травень 2021 

Участь студентів факультету 

історії та географії у 

святкуванні Дня Європи. 

Виступи художніх колективів 

«Чебрець» і «Черемшина»  

Заступник декана з виховної роботи 

Ю.В. Вільховий 

Травень 2021 
Святковий концерт з нагоди 

Міжнародного дня матері 

Заступник декана факультету з 

виховної роботи доц. Вільховий 

Ю.В.;культорг факультету, 

куратори академічних груп I — IV 

курсів 

 Червень 2021 Свято до Дня захисту дітей Голова волонтерського сектору  

Червень 2021 «Ректорський бал - 2020» 

Заступник декана факультету  з 

виховної роботи Ю.В. Вільховий, 

культорг факультету. 

Червень 2021 

Участь художніх колективів 

«Чебрець» і «Черемшина» у 

міжнародному гастрофестивалі 

«Полтавська галушка» 

доц. Вільховий Ю.В.; Співак Л.А. 

 Червень 2021 «Дітям яскраве дитинство» Голова волонтерського сектору  

 Червень 2021 

Випускний вечір студентів ІV  

 

курсу 

Заступник декана з виховної роботи 

Ю.В. Вільховий, , культорг 

факультету, куратори ІV курсу 

Червень 2021 "Магістерський бал - 2020" 

Декан факультету 

проф. П.А. Кравченко,  

культорг факультету  

 

II семестр 

(лютий-червень 

Концертні виступи та участь у 

мистецько-культурних заходах 

доц. Вільховий Ю.В,  

Співак Л.А 



2020) університету, міста Полтави, 

області, колективів художньої 

самодіяльності факультету 

"Чебрець", "Тисяча років 

музики", "Черемшина" 

(за окремим планом) 

 

 

 

 

        Заступник декана  

з виховної роботи     доц. Ю.В. Вільховий 

 


