
(ЗАТВЕРДЖУЮ))
гiчноi роботи

доц. В. Л. Шаран

плАн
КУЛЬТУРНО_ВИХОВНИХ ТА СПОРТИВНО_МАСОВИХ ЗАХОДIВ

Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету
iMeHi IBaHa Франка

на 2-й семестр 202| - 2022 навчального року

нrщ
ьй#;

Nь
з/л

Назва заходу
TepMiH

виконання
ВИповiдальнi
за проведення

Вiдм lтки
про про-
ведення

1 Конкурс вертепiв та коJuIдок
20-27
сiчня

студентський капеллан
(за згодою),

кафедра культурологii та
мистецькоi освiти

2
Хвилина пам'ятi кЗупинись! Вшануй
ГероiЪ Небесноi CoTHi!> та зустрiч з

учасниками АТО
лютии

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi та молодiлtноi

полiтики,
куратори академiчних груп

a
J

Регiональний TypHip з гирьового спорту
пам'ятi В. Подскоцького

лютии
Кушнiр Р.Г.,

кафедра спортивних
дисциплiн i туризму.

4
Академiя пам'ятi патрiарха Любомира

Гузара
лютии

вiддiл аспiрантури,
докторантури та науковоi

роботи, студентський
капеллан

(за згодою)

5 Мiжнародний день рiдноi мови лютии

Кафедра фiлологiчних
дисциплiн та методики iх
викпадання у початковiй

школi

6 Конкур читцiв поезii Т.Г. Шевченка березень

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi та молодirкноi

полiтики, куратори
академiчних груп,

студентське
самоврядування

7
Виставка хуложнiх робiт-iлюстрацiй

студентiв спецiальностi <Образотворче
мистецтво> до TBopiB Т.Г.Шевченка

березень

Сидор М.Б.,
Савчин Г.В.,

Ясеницька Ж.В.,
кафедра культурологii та

мистецькоi освiти

8
Тренiнг: <Реалiзацiя LEGO - Концепцii в

умовах НУШ) березень
Колток Л.Б., студентське

самоврядування



9

Мiжнаролний день театру (перегляд
вистави Львiвського обласного музично-

драматичного театру iMeHi Юрiя
Дрогобича

березень
Кравченко О,Е.,

куратори академiчних
груп

10 Органiзацiя екскурсiйних поiЪдок березень

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi та молодiлtноi

полiтики, куратори
академiчних груп

11
Великопоснi реколекцii для студенськоi

молодi
кRlтень

Студентський капелан (за

згодою), вiддiл
iнформацiйноi дiяльностi
та молодiжноi полiтики

l2 Проведення передвеликодньоi толоки та
озеленення територii

квlтень
Куратори академiчних

груп, студентське
самоврядування

13
Участь у виставцi-конкурсi писанкарства

<Украiнська Великодня писанкa>)
квlтень

Копельцiв-Левицька С.Щ.,
(уратори академiчних груп,
тудентське самоврядування

|4
Органiзацiя святкування на факультетt

Всеукраiнського дня психолога
KBiTeHb

Зимянський А.Р.,
студентське

самоврядування,
старости груп, куратори

академiчних груп

15
Кубок з мiнi-футболу пам'ятi ректора

Валерiя Скотного
квlтень

Профком викладачiв,
Лемешко о.С,,
студентське

самоврядування

16
Концерт-лекцiя присвячена творчост1

Андрiя Гнатишина
KBlTeнb

Дацюк С.Я.
Фiлоненко Л.П..

Бермес I.Л.
Нiмилович о.М.

I7
Виставка студентських робiт

<Украiнському роду нема переводу)
квlтень

Кафедра культурологii та
мистецькоi освiти

18
Виставка математичних cTiHiBoK та

лепбукiв
KBiTeHb

Кафедра математики,
iнформатики та методики
[х викладання у початковiй

школi

19
Проведення конкурсу Великоднiх

композицiй кГаiЪки>

25-29
квiтня

Вiддiл iнформачiйноi
дiяльностi

та молодiжноi полiтики,
студентський капеллан (за

згодою), кафедра
культурологii та

мистецькоi освiти

20 Щень пам'ятi
кБiль i мужнiсть Чорнобиля>

KBlTeHb

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi

та молодiхсноi полiтики

2|
KBiTeHb-
червень

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi

та молодiжноi полiтики,
студентський капеллан

(за зголою)

22
Виставка творчих робiт студентiв

спецiальностi < Образотворч9дц9f 9цf р9 ))
травнь

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



Творчий звiт студентiв спецiа,тьностi
<Хореографiя>

Савчин Г.В., Фриз П.I.
околович I.M.,
Марушка М.М.,
Мартинiв О.О.,
Мартинiв Л.I.,

кафедра культурологii та
мистецькоi освiти

2з Пiша проща до Грушова травень

Студентський капелан (за
згодою), вiддiл

iнформацiйноi дiяльностi
та молодi>ttноТ полiтики

24 Флешмоб до !ня украiнськоi вишиванки травень

Вiддiл iнформацiйноi
дiяльностi та молодirкноi

полiтики,
куратори академiчних

груп, студентське
самовDядування

25 Урочистiсть до Щня MaTepi травень

Студентський капелан (за
згодою), вiддiл

iнформацiйноi дiяльностi
та мсrлодiлсноi полiтики

26
Туристичний похiд

<Схiдниця - Щовге Гiрське - Урич>.
травень

Проць Р.О.,
викладачi iнституту,
сгудеши iншиrvгyФЮ.

27
Органiзацiя студентiв для участi у

загirльноунiверситетських ф естивалях КВН
та <Красуня унiверситету)

травень

Профком студентiв
(за згодою),

вiддiл iнформацiйноТ
дiяльностi та молодilкноi

полiтики, студентське
самоврядування

28
Конкурс на краще виконання TBopiB
комlrозиторiв украiнськоi дiаспори

травень

Дацюк С.Я.
Фiлоненко Л.П.,

Бермес LЛ.
Щушний A.I.

Нiмилович о.М.

29
Мiжнародний день захисту дiтей,

благодiйна акцiя (Букiвський сиротинець,
Дрогобицький сиротинець)

червень
Жигайло О.О. Муляр Н.,
Iлляш С.,Щ., стулентське

самоврядування

30
Фестиваль СпАрт у товариствi дiтей з

iнвалiднiстю кНадiя>
червень

Лемешко о.С.
профком 

"ryo.rriiu(за згодою), студентське
самоврядування

31
Легкоатлетичний пробiг (Олiмпiйський

день - Всесвiтнiй день бiгу).
червень

Федорищак Р.Л.
кафедра спортивних
дисциплiн i туризму,

ст\4IенIи iнстигуту.

з2
Урочистi збори з Еагоди !ня Конституцii

Украiни
червень

Ректорат,
вiддiл iнформацiйноi

дiяльностi та молодirкноi
полiтики

35
Лiтнi молодiхtнi християнськi табори

,,Сарепти"
липень-
серпень

студентський капеллан
(за згодою),

Комiсiя у СМ УГКЦ
(за згодою)



l,

Щумич В.Т.
Начальник вiддiлу iнформацiйноТ

дiяльностi та молодiхсноi полiтики

з4
Участь студентiв ДДПУ у европейському

з'iЪдi Молодi ТЕЗЕ у Франчii
липень-
серпень

студентський капеллан
(за згодою),
студентське

самовlрядування

35
Святковi привiтання до Щня Незалежностi

Украiни
24 серпень

Ректорат,
вiддiл iнформацiйноi

дiяльностi та молодirкноi
полiтики


