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Назви заходiв
TepMiH

виконання
Вiдповiдальнi
за проведення

Вiдмiтки
про про-
ведення

1 ) 3 4 5

1
Посвята першокурсникiв у студенти

ДДПУ iMeHi IBaHa Франка
06.09.2021'

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi

та молодiхсноТ пол iтики

2
Вiдвiдання виставок, експозицiй та закладiв

культури (картинноi галереi, Палачу
мистецтв, музею <Щрогобиччино)

Про,гягом
навчаJIьного

року

Вiддiл iнформачiйноТ
дiяльностi

та молодi>ttноi полiтики,
куратори академiчних груп

a
J Органiзацiя екскурсiйних поiЪдок

Протягом
павчаJIьног0

року

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi

та молодiжноi полiтики,
кyратори академlчних груп

4
Проведення первинного iнструктажу з

технiки безпеки для першокурсникiв
вересень Куратори академiчних груп

5
Онлайн -r{асть студентiв ДДПУ у
Фестива-lti <Вiтер-На-,Щii> м. Львiв

19 вересня

Вiддiл iнформацiйноТ
дiяльностi

та молодiтсноi полiтики,
студентський капелан

(за згодою)

6

Участь у святкуваннi дня MicTa Щрогобича
(виставка картин, майстер-клас,

презентацiя виробiв декоративно-
ужиткового мистецтва)

2I.09.202|

Вiддiл iнформачiйноi
дiяльностi

та молодiltсноТ полiтики,
кафедра культорологii та

мистецькоi освiти, кафелра
технологiчнот та

професiйноi освiти
iнституту фiзики,

математики, економiки та
iнновацiйних технологiй.

7
Участь в святковiй ходi кСлаветних

дрогобичан>
2|,09,202\

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi

та молодiжноi полiтики,
кyратори академiчних груп

8

Пам'ятний вечiр присвячений <8 1 -шi

роковини вiд початку масових розстрiлiв у
Бабиному Яру>

29-з0
вересня

Вiддiл iнформачiйноi
дiяльностi

та молодiжноi полiтики

9

Органiзацiя святкування на факультетi flня
вихователя i Bcix дошкiльних працiвникiв,
Всесвiтнього дня соцiального працiвника

вересень

Зимянський А.Р.,
студентське

самоврядування,
старости груп, куратори



академiчних груп

10

"Учителем школа cToiTb" до rЩня Вчителя,
презентацiя книги "Василь Бойчук:

Спогади про нетлiнне>
30.09.21 заст. дир. Пазюк. Р. I

11
Вечiр спогадiв приурочений творчостt

Дмитра Луцика
жовтень

Кафедра педагогiки та
иетодики початковоТ освiти

12
Участь у легкоатлетичнiй естафетi
присвяченiй дню створення УПА }ковтень

Федорищак Р.Л.
студентське

самоврядyвання

1з
Огляд-конкурс художньоi само-дiяльностi

першокурсникiв ",Щебют"
}ковтень куратори академiчних груп

I4
Вшанування героiв нацiонально-

визвольних змагань (рiчниця козацтва,
упА)

1,з.|0.202|
куратори кафедри

практики англiйськоi
мови

15

Онлайн-участь студентiв Щ!ПУ у
Всеукраiнськiй молодiлtнiй студентськiй

прощi до Крехова
14 жовтня

студентський капелан
(за згодою),

куратори академiчних
груп

16
День кВiдкритих дверей> дJu{ студентlв

унiверситету у Щрогобицькiй !уховнiй
ceMiHapii

9 листопада

Ректорат ЩрогобицькоТ
духовноi ceMiHapii

(за згодою)
навчаJIьно -методичний

вiддiл

|7

День кВiдкритих дверей> для студентlв

Щрогобицькоi Щуховноi ceMiHapii

у,Щрогобицькому державному
педагогiчному

yнiверситетi iMeHi IBaHa Франка

16 листопад

Вiддiл iнформацiйноТ
дiяльностi

та молодirкноi полiтики,
студентський капелан

(за згодою)

18 Онлайн-конкурс кСтудент року) листопад
Профком студентlв

(за згодою), студентське
самоврядування

19 Захiд присвячений дню гiдностi та свободи листопад
Вiддiл iнформацiйноТ

дiяльностi
та молодiжноi полiтики

20 Вишкiл молодiхсних лiдерiв та волонтерiв
25-26

листопада

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi

та молодirкноТ полiтики,
студентський капелан

(за згодою)

2I
Виставка студентських творчих робiт з

образотворчого мистецтва, присвячена
пам'ятi х(ертв Голодомору

листопад-
грудень

Сидор М. Б.,
Ясеницька Ж.В.,

Савчин Г.В.

22
Iнформацiйна година, присвячена

Мiжнародному дню захисту прав людини
грудень

Жигайло О.О., куратори
академiчних груп

2з
Благодiйнi заходи для дiтей-сирiт з нагоди

свята св. Миколая
грудень

Вiддiл iнформаIдiйноi
дiяльностi та молодiхсноТ

полiтики, студентське
самоврядування,

профком студентiв (за

згодою), студентський
каrrелан (за згодою)

24
Участь у благодiйно-святкоRих заходах,

присвячених .Щню святого Миколая,
Нового Рокy, Рiздва. Збiр коштiв у рамках

грудень
Профком студентiв (за

згодою), студентське
самоврядування, вiддiл



акцii кРiздвяна свiчка> iнформацiйноi дiяльностi
та молодirкноi полiтики

25 Рiздвянi Реколекцii для студентiв грудень

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi

та молодirкноi полiтики,
студентський капелан

(за згодою)

Начальник вiддiлу iнформацiйноi
дiяльностi та молодiхtноТ полiтики *4г--{- Володимир ЩУМИЧ


