
ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

Привітання з Новим роком від студентів 108 групи спеціальності 

«Початкова освіта» 

Благодійна акція «Розмалюй новорічну іграшку – подаруй віру в 

казку всім, хто цього потребує» 

Благодійна акція до дня Святого Миколая 

Зі святом Святого Миколая 

Виховний захід «Андріївські вечорниці» 

«Ми маємо права!» саме під таким гаслом пройшов день студентів 

факультету педагогічної та соціальної освіти 

Виховний захід присвячений Дню Збройних сил України. 

Екологічний лекторій «Люби і знай свій край» 

Вшанування Дня пам’яті жертв голодоморів «Скорботной пам’яті 

свічадо» 

Виховний захід до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 

1932-1933 років в Україні 

Кураторська година зі студентами 108 групи спеціальності 

«Початкова освіта» 

Виховний захід з національно-патріотичного виховання 

Вітаємо першокурсників нашої великої і дружної факультетської 

родини 

Відвідини вистави «ВибиРай» в «Амбер-парку» 

Оголошується конкурс творчих та наукових робіт студентів і 

молодих учених: «ХУДОЖНЯ СПАДЩИНА ВАСИЛЯ 

СУХОМЛИНСЬКОГО В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ 

ВИМІРІ» 

Всесвітній день охорони навколишнього середовища 
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Челендж # Вихователь — родом із дитинства. 

Флешмоб присвячений Дню вишиванки 

День вишиванки 

Виховна бесіда «Україна – країна нескорених!» 

День вишиванки — святкуємо разом! 

Круглий стіл у форматі Zoom: «Роль педагога у патріотичному 

вихованні майбутнього покоління» 

Віртуальний круглий стіл «Патріотичне виховання очима студента» 

Онлайн-захід  «Ми пам’ятаємо! Ніколи знову!» 

Урочистий онлайн-захід, присвячений 75-річниці Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні. 

Міні-конференція у форматі ZOOM: «Батьки і діти» у 

педагогічному доробку Василя Сухомлинського 

Всеукраїнський День психолога 

Відзначення Дня Землі в режимі онлайн 

Відеолекторій «Земля-наш спільний дім» 

Онлайн-конкурс студентських робіт «Великодня писанка-2020» 

Відвідини Миколаївського міського будинку людей похилого віку 

та інвалідів 

Покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку з нагоди 206-ї 

річниці від дня народження Великого Кобзаря 

«Україна у віршах Т. Г. Шевченка» (до 206-ї річниці від дня 

народження) — конкурс читців серед студентів другого курсу 228 

групи, спеціальності «Дошкільна освіта». 
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«Україна у віршах Т. Г. Шевченка» (до 206-ї річниці від дня 

народження) — конкурс читців серед студентів другого курсу 228 

групи, спеціальності «Дошкільна освіта». 

ВИХОВНИЙ ЗАХІД «СПАСИБІ, ТАТУ…» 

Захід, присвячений 8 березня 

БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК «ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ» 

Виховний захід «Національна самосвідомість: міф чи реальність» 

Виховний захід «Національна самосвідомість: міф чи реальність» 

Оголошення результатів конкурсу на патріотичну тематику 

Акція «Святкуємо День Святого Миколая Разом!» 

Круглий стіл «Що для мене Україна?» 

Благодійна акція: «Миколай про тебе не забуде. Допоможемо дітям 

разом» 

Круглий стіл «Виховання патріотичних почуттів сучасної молоді на 

прикладі трагічних подій ХХ ст.» 

Екологічний лекторій «Вплив сучасних технологій і техніки на 

фізичне і психічне здоров’я людини» 

Виховний захід «…Пам’яті жертв голодомору – геноциду 

українського народу присвячується…» 

Виховний захід «Жінки — берегині Всесвіту» 

«Свято мужності та відваги» 

Фотоконкурс «З Україною в серці» 

Вчора ще шкільні парти, а сьогодні — цікаве студентське життя!!!! 

Засідання круглого столу «Слов’янознавство: мова, література, 

культура» 
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Круглий стіл «Здоровим бути здорово» 

Круглий стіл «Педагогіка партерства в дії» 

Урочистий захід до Дня Перемоги 

Святковий захід «Доторкнемося серцем до подвигу» 

Урочистий захід «Тарас Шевченко – художник» 

«Масляна, воротися! До Великодня простягнися…». 

«Бо то не просто мова, звуки…» виховний захід присвячений Дню 

рідної мови 

Відвідини Миколаївського міського притулку для громадян 

похилого віку та інвалідів 

Благодійна акція до дня Святого Миколая «Подаруй дитині 

радість» 

Виховний захід «Україно моя, вишиванко!» 

Профорієнтаційний захід – арт-практикум «Подорож у Казколенд» 

Екологічний лекторій «Хто захистить біосферу?» 

Святкування Дня української писемності та мови 

Троянди до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського 

Святкування Дня українського козацтва й захисника Вітчизни: 

Участь у міській акції «З надією в серці» 

Святкова виховна година «Козацькому роду нема переводу» 

З добром у серці 

Святкування Дня вишиванки 

Відвідини міського притулку для громадян похилого віку та 

інвалідів зі святковою програмою до Дня Перемоги 
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Участь студентів у святковому концерті 

Пам’яті професора Юрія Олександровича Грицая присвячується… 

Літературно-музична композиція «Зазирнімо в сучасність…» 

Конкурс-змагання «Нумо, дівчата» 

Дню рідної мови присвячується… 

Дню рідної мови присвячується… 

Свято МасляноїСвяткуємо свято КолядиАндріївські 

вечорниціНоворічна вистава «Незвичайна історія»Подорож на 

Запорізьку СічДень Гідності та СвободиТрадиції факультету: збори 

батьків студентів І курсуПрес-конференція «Озвучимо книжки для 

незрячих»Літературно-філософське ревю «Світ ловив мене, та не 

спіймав……» 

Благодійна акція «Зігрій серце дитини» 

До Дня української писемності й мови 

«На стику моря і лиману (ти і твоє місто)» 

Тиждень професій 

День відкритих дверей 

Міжнародна співпраця 

Святкування Дня Святої Покрови Пречистої Богородиці, Дня 

Українського козацтва, Дня захисника України. 

Ціле море вражень… 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

Результати творчого конкурсу 

творчий конкурс «Філософія для дітей В.О.Сухомлинського!!! 

Урочисте вручення студентських квитків 

http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1989
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1904
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1897
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1871
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1802
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1802
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1739
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1739
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1240
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1240
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1225
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1225
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1167
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1167
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1125
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1125
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1120
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1120
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1096
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1096
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1060
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=1040
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=972
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=969
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=933
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=873
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=850
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=850
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=706
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=693
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=681
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=660
http://preschool.mdu.edu.ua/?p=657


Відвідини Миколаївського міського будинку людей похилого віку 

та інвалідів 

Фестиваль єврейської культури 

Круглий стіл «Сучасні інноваційні технології в логопедичній 

науці» 

Відвідини Миколаївського міського будинку людей похилого віку 

та інвалідів 

Святковий концерт до дня психолога 

Традиції святкування Великодня 

Екскурсія до Миколаївського обласного художнього музею імені 

В.В. Верещагіна 

Міжвузівський круглий стіл «Особистісні трансформації у сучасної 

студентської молоді в процесі професійної підготовки: проблеми і 

перспективи» 

Екскурсія до музею «Старофлотські казарми» 

Студенти-переможці у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт 

Суботник у парку Перемоги 

До 73-річниці визволення Миколаєва 
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