
 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

кафедри початкової освіти 

факультету дошкільної та початкової освіти 

на ІІ семестр 2017 – 2018 н. р. 

 

 



№ Термін Назва заходу Форма проведення Відповідальні 

ІІ семестр 

1.  13 лютого Музична інсценізація «Щедра Масляна» Тарасюк А.М., студрада 

факультету 

2.  14 лютого «Нехай Вас зігріє любляче серце!». Привітання з Днем закоханих Студрада факультету, куратори 

академічних груп  

3.  Третій тиждень 

лютого 

Тиждень присвячений дню рідної мови Марущак В. С., Білявська Т.М., 

Казанжи О.В. 

4.  березень - травень «Екологічна весна» (Народні традиції ставлення до природи) 

Проект 

Січко І.О 

5.  Перший тиждень 

березня 

Конкурсна програма «Нумо, дівчата!» 

 

Рехтета Л.О., Тарасюк А.М. 

6.  березень Кураторські години, виховні бесіди до дня визволення м. 

Миколаєва. 

 

куратори академічних груп 

7.  6-7 березня Виставка творчих робіт студентів «Квітуча весна» Тарасюк А. М. 

8.  9 березня Святкові заходи до дня народження Т.Г. Шевченка «Відгук 

Великого Кобзаря» 

Марущак В. С., Білявська Т.М. 

9.  квітень «Чорнобильські дзвони» 

Години патріотичного виховання, присвячені річниці 

Чорнобильської катастрофи,  

 куратори академічних груп 

10.  Третій тиждень 

квітня 

Виховний захід «Подорож країною Творчості» Тарасюк А.М., Тесленко С.О. 

11.  травень (ІІ 

тиждень) 

Заходи до дня матері і сімї «Тепло материнських долонь» 

 

 куратори академічних груп 

12.  Третій тиждень 

травня 

Дні Європи в Україні. Круглий стіл, конкурс есе (англійська 

мова) 

Бублик А.Г., куратори 

академічних груп 

13.  травень Виховні заходи  до Дня слов’янської мови та писемності Марущак В. С., Білявська Т.М. 



«Ми в слов’янському світі». 

14.  червень «Безпека влітку». Бесіда-інструктаж із безпеки життєдіяльності 

на літній період 

куратори академічних груп 

15.  Протягом року Організація та проведення екскурсій до обласного Краєзнавчого 

музею (флотські казарми), музею Суднобудування і флоту, 

музею Партизанської слави і підпілля 

Куратори груп, органи 

студентського самоврядування 

16.  Протягом року Проведення інструктажів з техніки безпеки. Куратори груп 

17.  Протягом року Випуск стінгазет до видатних та знаменних дат Куратори груп, органи 

студентського самоврядування 

18.  Протягом року Проведення суботників, трудових десантів по наведенню 

порядку на закріпленій території та її озеленення 

Куратори груп, органи 

студентського самоврядування 

19.  Протягом року Відвідання театрів, музеїв, інших культурно-мистецьких установ 

і заходів 

Куратори груп 

 

Зав. кафедри початкової освіти                                                                                                                      проф. С. І. Якименко 

Відповідальний за виховну роботу кафедри початкової освіти                                                                              А.М. Тарасюк 


