


землі…» до 210-річчя від дня народження 

польського поета Юліуша Словацького 

музичного мистецтва 

12 

Презентація книги  Любові Проць  

«Чотири відтінки сльози», присвяченої 

поету-в`язню, Лауреату Шевченківської 

премії Іванові Гнатюку 

09. 10. 2019 
Гулевич Л.О., Зварич В.З., 

філологічний факультет 
 

13 

Участь в легкоатлетичній естафеті 

«Дорожів – Дрогобич», присвяченій дню 

створення УПА. 

жовтень 
Федорищак Р.Л. 

Студенти  інституту 
 

14 Козацькі забави 16.10.2019 

Профком студентів, 

студентське 

самоврядування,  

відділ молодіжної політики 

і соціальної роботи, 

Слімаковський О. В. 

 

15 

Відзначення 40-річчя факультету 

початкової та мистецької освіти:  

Виставка студентських творчих робіт з 

образотворчого мистецтва і трудового 

навчання, присвячена 

17-18. 

10.2019 

Кравченко О.Е., 

Сидор М. Б., Савчин Г.В., 

Ясеницька Ж.В., 

Шубак Г.В., 

студентське 

самоврядування, 

профбюро факультету, 

куратори академгруп 

 

16 Творча зустріч з письменницею Ірен 

Роздобудько 
18.10 2019 Стецик М. С., Зварич В.З., 

філологічний факультет 
 

17 

Участь хорової капели «Gaudeamus» у 

Міжнародному проекті у ДДПУ ім. І. 

Франка і Університеті Марії Кюрі-

Склодовської у Любліні  

28-30.10.19 

і 

16-19.11.19 

Дацюк С.Я. викладачі і 

студенти Інституту 

музичного мистецтва 
 

18 Круглий стіл з адміністрацією 

університету 
30.10.2019 

Ректорат, профком 

студентів, студентське 

самоврядування, 

 відділ молодіжної політики 

та соціальної роботи 

 

19 
Святкування 20-річчя факультету 

4-5 

листопада 

2019 р. 

оргкомітет, 

студентське  

самоврядування 

 

20 Осіння ярмарка 
4 листопада 

2019 р. 

студентське 

самоврядування, 

старости груп, куратори 
 

21 
Огляд-конкурс художньої самодіяльності 

перших курсів «Дебют» 

06-07.11. 

2019 

Профком студентів, 

студентське 

самоврядування, відділ 

молодіжної політики та 

соціальної роботи 

 

22 
Спортивне-розважальне шоу 

«Найсильніший»  
12.11.2019 

Лемешко О.С., 

Слімаковський О.В., 

профком студентів, 

студентське 

самоврядування 

 

23 

Конкурс виконавців естрадної пісні 

«ШАНС» 

Конкурс «Студент року» 

14.11.2019 

Профком студентів, 

студентське 

самоврядування, відділ 

молодіжної політики та 

 



соціальної роботи 

24 Захід присвячений дню гідності та свободи листопад 

Відділ молодіжної 

політики та соціальної 

роботи 
 

25 
Поетичний флешмоб, присвячений  шостій 

річниці початку  Революції Гідності 

21 

листопада 

2019 р. 

Студентське 

самоврядування 

філологічного факультету 
 

26 
Заходи присвячені міжнародному дню 

студента 
Листопад  

Студентське 

самоврядування, відділ 

молодіжної політики та 

соціальної роботи 

 

27 

Година пам’яті «Дзвони нашої пам’яті» 

виставка студентських творчих робіт з 

образотворчого мистецтва, присвячена  

пам’яті жертв Голодомору 

листопад-

грудень 

Кравченко О.Е., 

Сидор М. Б., 

Ясеницька Ж.В., 

Савчин Г.В.,  

куратори академгруп 

 

28 
Андріївські вечорниці 

грудень 

Студентське 

самоврядування, відділ 

молодіжної політики і 

соціальної роботи,  

 

29 

Підготувати концертну програму і 

урочисту академію з нагоди 110 річниці А. 

Кос-Анатольського 
грудень 

Дацюк С.Я., 

Німилович О.М. 

Філоненко Л.П. 

Бермес І.Л. 

 

30 

Організація та проведення вечора до Дня 

святого Миколая у центрі «Надія» для 

дітей – з особливими потребами 

грудень 

Лемешко О.С. 

Профком студентів та 

органи студентського 

самоврядування, відділ 

молодіжної політики і 

соціальної роботи,  

 

31 
Зустріч з волонтерами з нагоди 

Міжнародного дня волонтерів на тему: 

«Поспішайте творити добро» 

грудень 
Кравченко О.Е., 

студентське 

самоврядування 

 

32 

Участь у благодійно-святкових заходах, 

присвячених Дню святого Миколая, 

Нового Року, Різдва. Збір коштів у рамках 

акції «Різдвяна свічка». 

грудень 

Профком студентів та 

органи студентського 

самоврядування, відділ 

молодіжної політики і 

соціальної роботи 

 

 

 

 

Начальник відділу молодіжної  

політики і соціальної роботи                                                                        Бучковська Н.І. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


