
 «ЗАТВЕРДЖУЮ»  
   Проректор з науково-педагогічної роботи 

 
_______________ доц. В. Л. Шаран  

 
 

                                                          П Л А Н 
КУЛЬТУРНО-ВИХОВНИХ ТА СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 

на 1-й семестр 2020 - 2021 навчального року 
 

 № 
 п/п Назви заходів Термін 

виконання 
Організатори  

заходів 

Відмітки 
про про-
ведення 

1 2 3 4 5 

1 
Відвідання виставок, експозицій та закладів 

культури (картинної галереї, Палацу 
мистецтв, музею «Дрогобиччина») 

Протягом 
навчального 

року 

Відділ інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики,                                                                                   
куратори академічних груп 

 

2 Організація екскурсійних поїздок 
Протягом 

навчального 
року 

Відділ інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики,                                                                                   
куратори академічних груп 

 

3 Онлайн -участь студентів ДДПУ у Фестивалі 
«Вітер-На-Дії» м. Львів 20.09.2020 

Студентський капелан 
 (за згодою),                                                                                 

відділ інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики,  

 

4 Проведення заходів присвячених   
«Дню фізичної культури  іспорту» 

29-30. 
09.2020 

Лемешко О. С.,  
студентське 

самоврядування 
 

5 
Виставка творчих робіт студентів 

спеціальності «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» 

вересень-
жовтень 

Сидор М. Б., 
Ясеницька Ж.В., 

Савчин Г.В. 
 

 

6 
Організація святкування на факультеті Дня 
вихователя і всіх дошкільних працівників, 
Всесвітнього дня соціального працівника  

жовтень 

Зимянський А.Р., 
студентське 

самоврядування, 
старости груп, куратори 

академічних груп 

 

7 Участь у легкоатлетичній естафеті 
присвяченій дню створення УПА жовтень 

Федорищак Р.Л. 
студентське 

самоврядування 
 

8 Проща до Гошева, Крехова, Страдча жовтень-
листопад 

Відділ інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики, 
студентський капелан  

(за згодою)   

 

9 Книжкове дефіле до Дня української 
писемності та мови листопад 

Кафедра філологічних 
дисциплін та методики їх 
викладання у початковій 

школі 

 

10 Онлайн-Диспут «Кодекс честі студента» 
до Міжнародного дня студента листопад 

Кравченко О.Е., 
студентське 

самоврядування 
 



11 

День «Відкритих дверей» для студентів 
Дрогобицької Духовної семінарії 

у Дрогобицькому державному 
педагогічному 

університеті імені Івана Франка 

листопад 

Відділ інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики, 
студентський капелан  

(за згодою)                                                                                   

 

 Осіння ярмарка листопада 

Студентське 
самоврядування, 

куратори академічних 
груп 

 

12 Онлайн-конкурс «Студент року» листопад 
Профком студентів (за 
згодою), студентське 

самоврядування  
 

13 Захід присвячений дню гідності та свободи листопад 
Відділ інформаційної 

діяльності 
та молодіжної політики                                                                                  

 

14 
Виставка студентських творчих робіт з 
образотворчого мистецтва, присвячена  

пам’яті жертв Голодомору 

листопад-
грудень 

Сидор М. Б., 
Ясеницька Ж.В., 

Савчин Г.В. 
 

15 Вишкіл молодіжних лідерів та волонтерів 24-25 
листопада 

Студентський капелан (за 
згодою) , відділ 

інформаційної діяльності 
та молодіжної політики                                                                                  

 

16 Інформаційна година, присвячена 
Міжнародному дню захисту прав людини грудень Кравченко О.Е., 

куратори академічних груп  

17 
Квест до 150-річчя від дня народження 

Лесі Українки «Слово, чому ти не твердая 
криця» 

грудень 

Кафедра філологічних 
дисциплін та методики їх 
викладання у початковій 

школі 

 

18 Благодійні заходи для дітей-сиріт з нагоди 
свята св. Миколая грудень 

Відділ інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики,                                                                                
студентське 

самоврядування, 
профком студентів (за 
згодою), студентський 

капелан (за згодою) 

 

 19 
Зустріч з волонтерами з нагоди 

Міжнародного дня волонтерів на тему: 
«Поспішайте творити добро» 

грудень 
Кравченко О.Е., 

студентське 
самоврядування 

 

20 

Участь у благодійно-святкових заходах, 
присвячених Дню святого Миколая, 

Нового Року, Різдва. Збір коштів у рамках 
акції «Різдвяна свічка» 

грудень 

Профком студентів (за 
згодою), студентське 

самоврядування, відділ 
інформаційної діяльності 
та молодіжної політики 

 

 

 
 
 
Начальник  відділу інформаційної діяльності  
та молодіжної політики                                                                                Думич В.Т. 
 
 
 
 



 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

   Проректор з науково-педагогічної роботи 
_______________  доц. В. Л. Шаран 

 
 

 
 

П Л А Н 
КУЛЬТУРНО-ВИХОВНИХ ТА СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 

на 2-й семестр 2020 – 2021 н.р. 
№ 
з/п Назва заходу Термін 

виконання 
Організатори  

заходів 

Відмітки 
про 

проведення 

1 Конкурс вертепів та колядок 
20-27 
січня  

 

Студентський капелан 
(за згодою), 

кафедра культурології 
та мистецької освіти 

 

2 
Хвилина пам’яті «Зупинись! Вшануй 
Героїв Небесної Сотні!» та зустріч з 

учасниками АТО 
лютий 

Відділ інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики, 
куратори академічних 

груп 

 

3 Академія пам’яті патріарха Любомира 
Гузара лютий 

Відділ аспірантури, 
докторантури та 
наукової роботи, 

студентський капелан 
(за згодою) 

 

4 Міжнародний день  рідної мови лютий 

Кафедра філологічних 
дисциплін та методики 

їх викладання у 
початковій школі 

 

5 Регіональний турнір з гирьового спорту 
пам’яті В. Подскоцького лютий 

Кушнір Р.Г., 
студентське 

самоврядування 
 

6 Конкур читців поезії Т.Г. Шевченка березень 

Відділ інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики, 
студентське 

самоврядування 

 

7 Квест «Тарас Шевченко для молоді» березень 
Відділ інформаційної 

діяльності 
та молодіжної політики 

 

8 
Всесвітній День поезії. 

Леся Українка. Василь Симоненко.  
Ліна Костенко 

березень 
Кравченко О.Е., 

студентське 
самоврядування 

 

9 
Виставка художніх робіт-ілюстрацій 

студентів спеціальності «Образотворче 
мистецтво» до творів Т.Г.Шевченка 

березень 

Сидор М.Б., 
Савчин Г.В.,  

Ясеницька Ж.В., 
кафедра культурології 
та мистецької освіти, 

 

10 Організація екскурсійних поїздок березень Куратори академічних 
груп,  



відділ інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики 

11 Великопосні реколекції для студенської 
молоді квітень 

Студентський капелан 
(за згодою), відділ 

інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики 

 

12 Проведення передвеликодньої толоки та 
озеленення території квітень 

студентське 
самоврядування, 

деканати 
 

13 Кубок з міні-футболу пам’яті ректора 
Валерія Скотного квітень 

Профком викладачів, 
Лемешко О.С., 

студентське 
самоврядування 

 

14 Академія пам’яті патріарха Йосифа Сліпого квітень 

Навчально-науковий 
інститут музичного 

мистецтва, студентський 
капелан (за згодою) 

 

15 Виставка студентських робіт 
«Українському роду нема переводу» квітень 

Костюк Л.Б., 
кафедра культурології та 

мистецької освіти 
 

16 Пам’ятний вечір присвячений 
Чорнобильської трагедії квітень 

Відділ інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики 
 

17 

Виставка творчих робіт студентів 
спеціальності «Образотворче мистецтво» 

Творчий звіт студентів спеціальності  
«Хореографія» 

травень 

Сидор М.Б., Фриз П.І., 
Ясеницька Ж.В., 

Савчин Г.В., 
Фриз П.І. 

Околович І.М., 
Марушка М.М., 
Мартинів О.О., 
Мартинів Л.І., 

кафедра культурології 
та мистецької освіти, 

 

18 Піша проща до Грушова травень 

Студентський капелан 
(за згодою), відділ 

інформаційної 
діяльності 

та молодіжної політики 

 

19 Флешмоб до Дня української вишиванки  травень 

Кравченко О.Е., 
студентське 

самоврядування, 
куратори академічних 

груп 

 

20 Фестиваль СпАрт у товаристві дітей з 
інвалідністю «Надія» червень 

Профком студентів  
(за згодою),  

Лемешко О.С., 
студентське 

самоврядування 

 

21 Легкоатлетичний пробіг (Олімпійський 
день - Всесвітній день бігу) червень 

Федорищак Р.Л., 
Редчиць В.О., 

кафедра спортивних 
дисциплін і туризму, 

студентське 

 



самоврядування 

22 Участь у зустрічах Європейської  молоді 
та Міжнародних Симпозіумах 

червень-
липень 

Студентське 
самоврядування, 

студентський капелан 
(за згодою) 

 

23 Міжнародний день захисту дітей червень 
Кравченко О.Е., 

студентське 
самоврядування 

 

24 Урочисті збори з нагоди Дня Конституції 
України червень Ректорат  

25 Участь студентів ДДПУ у європейському 
з'їзді Молоді  ТЕЗЕ у Франції 

липень-
серпень  

 

Студентський капелан 
(за згодою), 
студентське 

самоврядування 

 

26 Святкові привітання до Дня Незалежності 
України 

24 
серпень  

Ректорат, відділ 
інформаційної 

діяльності 
та молодіжної політики 

 

 
 
 
Начальник  відділу інформаційної діяльності  
та молодіжної політики                                                                                Думич В.Т. 
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