План освітньо-наукових, культурно-мистецьких, соціально-просвітницьких,
національно-патріотичних, профорієнтаційних і виховних заходів Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на
жовтень 2016-2017 н. р.
№
Назва заходу
Відповідальні
Дата, час, місце
п/п
проведення
1. Старт соціального
Подолянчук Д.С.,
1 жовтня 2016 р.
проекту «День доброти»
асистент кафедри
психології та
соціальної роботи
2. Чемпіонат України з
ст. викл.
1-2 жовтня 2016 р.
кульової стрільби
Мельничук М.П.,
спортивний тир
тренер команди
ВДПУ
3. Виставка картин Сергія
Фахівець ІІ категорії
02 вересня – 28
Іжицького «Фантастичний Москвіна В.В.
жовтня 2016 р.
реалізм»
4. Тренінги для студентів з
проректор Ленів З.П.,
Жовтень 2016 р.
питань профілактики
Дякова М.А., голова
захворювань у рамках
студентського
проекту «Неінфекційні
самоврядування
захворювання:
університету
профілактика та
зміцнення здоров’я в
Україні»
Дні пам’яті
кафедра дошкільної та 3-7 жовтня 2016
В.Сухомлинського у
початкової освіти
року:
рамках тижня
педагогіки:









вивчення передового
педагогічного досвіду
вчителів Вінничини;

3 жовтня 2016 року

організація
регіональних
педагогічних читань;

4 жовтня 2016 року

організація виставки
художньо-педагогічних
робіт;

3-7 жовтня 2017
року

педагогічний
кінозал(перегляд фільму
педагогічної тематики

5 жовтня 2016 року

з подальшим
обговоренням);


конкурс педагогічної
майстерності;

6 жовтня 2016 року


5.

6.

7.

8.

9.

підведення підсумків
тижня педагогіки
Регіональні педагогічні
читання «Реалізація ідей
В.О. Сухомлинського у
практиці роботи сучасної
початкової школи і ДНЗ»
Чемпіонат України з
кульової стрільби та кубок
«Поділля»
Урочистості з нагоди Дня
працівника освіти і науки

Проведення конкурсу
першокурсників «Агов,
таланти!»
VI Всеукраїнський
фестиваль «Мій
особистісно
зорієнтований урок»,
спрямований на
співпрацю з учителями
України
27 Всеукраїнська
Вінницька історикокраєзнавча наукова
конференція:
«Вінниччина: історія та
сьогодення»

7 жовтня 2016 року
Кафедра дошкільної та
початкової освіти,
проф. Тарасенко Г.С.,
доц. Лапшина І.М.

4 жовтня 2016 р.

Яковлів В.Л.,
в.о. декана факультету
фізичного виховання і
спорту
доц. Асаулюк І.О.,
завідувач кафедри
теоретико-методичних
основ фізичного
виховання
ст. викл. Лешко У.О.,
голова РСС
Кабалюк А.
проф. Куцевол О.М.,
завідувач кафедри
методики філологічних
дисциплін і стилістики
української мови

1-5 жовтня 2016 р.

5 жовтня 2016 р.
ауд. 140

5 жовтня 2016 р.
15:00, актова зала
5-6 жовтня 2016 р.

проф. Зінько Ю.А.,
7-8 жовтня 2016 р.
декан факультету
історії, етнології і
права,
доц. Войнаровський А.
В. заступник декана з
наукової роботи
факультету історії,
етнології і права
доц. Павлушенко О.А. 8 жовтня 2016 р.

Подорож за маршрутом
«Вінниця – Буша – Лядова
- Вінниця»
10. Чемпіонат міста з
доц. Драчук С.П.,
волейболу (жінки)
тренер команди

10-17 жовтня
2016 р. спортивний
зал ВНМУ

11. Чемпіонат міста з футболу ст. викл.
(хлопці)
Перепелиця О.А.,
тренер команди
12. Зустріч викладачів та
доц. Тучинський В.А.,
студентів факультету
заступник декана з
історії, етнології і права з виховної роботи
випускниками
факультету історії,
етнології і права
Презентація книги
доц. Гандзюк В.О.
Олександра Дмитрука
«Позитивний Богомол»
Флеш-моб до Дня
ст. викл. Лешко У.О.,
захисника України
голова РСС
Кабалюк А.
13. ІІ Всеукраїнська науково- доц. Гандзюк В.О.,
практична конференція
завідувач кафедри
«Сучасний мас-медійний журналістики, реклами
простір: реалії та
і зв’язків з
перспективи розвитку»
громадськістю
14. Заходи до Дня захисника Наставники 1-го курсу:
України
Романенко В.В.,
Хоронжевський Л.Є.,
Грузевич І.В.,
Онищук В.Є.
Флеш-моб до
проректор Ленів З.П.,
Всесвітнього дня
асист.
паліативної допомоги:
Подолянчук Д.С.
«Капелюха на вуха»
Чемпіонат міста з
ст. викл.
волейболу (чоловіки)
Поліщук В.М., тренер
команди
Літературні читання до
доц. Поляруш Н.С.
80-річчя поеташістдесятника Івана
Драча
Пірус Т. П., завідувач
Дні народознавства.
Зустрічі з народними
навчально-наукової
майстрами Вінниччини.
лабораторії з етнології
Поділля
Захід «Козацька сила – в
Факультет фізичного
єдності» приурочений
виховання і спорту,
Дню Захисника України,
відділ виховної
Святу Покрови та Дню
роботи, рада
Українського козацва
студентського
самоврядування
університету

11-12, 18-19
жовтня 2016 р.,
стадіон ВНТУ
12 жовтня 2016 р.

12 жовтня 2016 р.
14:00, ауд. 324
13 жовтня 2016 р.
13:00, коридор
факультету
12-13 жовтня
2016 р.

13 жовтня 2016 р.
ауд. 140

13 жовтня 2016 р.
13.00, площа біля
корпусу №1
16-22 жовтня
2016 р. спортивний
зал ВДПУ
17 жовтня 2016 р.
11:40, ауд. 343
18-20 жовтня
2016 р.
ауд. 114
18 жовтня 2016 р.

Фестиваль практичної
психології

Комар Т.О., Габа О.М., 19 жовтня 2016 р.
викладачі кафедри
13.30 ауд. №114 –
психології
відкриття, 15.00 –
проведення
майстер-класів
Спортивне свято
доц. Чернишенко Т.М., 19 жовтня 2016 р.
«Козацькі розваги», серед ст. викл. Шевчик Л.М., спортивний зал
студентів 1-го курсу гр. А, викл. Щепотіна Н.Ю.
ВДПУ
Б, В, Г
Студентський осінній бал Гладка К.О., голова
20 жовтня 2016 р.
культурного сектору
ради студентського
самоврядування
університету
Всеукраїнська наукова
доц. Поляруш Н.С.,
20-21 жовтня
конференція із серії «ХХ
завідувач кафедри
2016 р.
століття: від модерності
української літератури
до традиції «Творчість
Павла Богацького в
контексті української
літератури ХХ століття»».
День відкритих дверей
Приймальна комісія
21 жовтня 2016 р.
І Мурованодоц. Войнаровський А. 21-22 жовтня
куриловецькаісторикоВ., заступник декана з 2016 р.
краєзнавча конференція
наукової роботи
факультету історії,
етнології і права
Свято першокурсника
Опушко Н.Р.,
24 жовтня 2016 р.
заступник директора
15.00, актова зала
ННІПППФВК з
виховної роботи,
студрада, наставники І
курсу, студенти І курсу
Науково-практична
Задворняк Л.С.,
25 жовтня 2016 р.
конференція «СНІД:
начальник відділу
13.30, актова зала
молодь під знаком біди»
виховної роботи,
Дякова М.А., голова
студентського
самоврядування
університету
Творчий звіт «З джерел
доц. Віннічук А.П.
25 жовтня 2016 р.
народної творчості»
10:00, ауд.343
Спартакіада з баскетболу ст. викл. Шевчик Л.М., 25-27 жовтня
серед ВНЗ (чоловіки)
тренер команди
2016 р. спортивний
зал ВНМУ
Чемпіонат міста з
доц. Романенко В.В.,
25-27 жовтня

плавання

тренер команди

Імідж сучасного вчителя.
Презентація проекту
Конкурс-огляд художньої
самодіяльності
«Барви
осені» (студенти 2 курсу)
Круглий
стіл
до
міжнародного дня музики
на тему: “Музичні крила
сповнені душею».
Міжнародний конгрес зі
спеціальної педагогіки,
психології та
реабілітології: «Освіта
дітей з особливими
потребами: від
інституалізації до
інклюзії»
Інтелектуальна гра «Що?
Де? Коли? «Учителі
майбутнього»»
Зустріч викладачів та
студентів факультету
історії, етнології і права з
учасниками АТО

доц. Хамська Н.Б.
Комарівська Н.О.,
студрада факультету

2016 р. басейн
Авангард
26 жовтня 2016 р.,
13.30, ауд. 219, к. 3
26 жовтня 2016

кафедра вокальнохорової підготовки,
теорії та методики
музичної освіти
проректор Ленів З.П.

Жовтень 2016

Шемет О.М.

31 жовтня 2016 р.
актова зала

доц. Тучинський В.А.
заступник декана з
виховної роботи
факультету історії,
етнології і права
Екскурсія до музею
кафедри
М.Д. Леонтовича у
музикознавства та
с. Марківці
інструментальної
підготовки
Круглий стіл на тему: кафедри
“Музика в моєму житті. музикознавства та
До міжнародного
дня інструментальної
музики ”.
підготовки
«Вінниччина і славетні
доц. Войнаровський А.
сторінки історії»
В., заступник декана з
шкільний учнівський
наукової роботи
історико-краєзнавчий
факультету історії,
конкурс
етнології і права
Тематична виставка
Білоус В.С., директор
«Живий голос далекої
бібліотеки
епохи» (до дня
Українського козацтва)
Виставка-інсталяція «Луї Білоус В.С., директор
Армстронг – герцог
бібліотеки

27-28 жовтня
2016 р.
11.00 ауд. №114

Жовтень 2016 р.

Жовтень 2016

Жовтень 2016

Жовтень-лютий
2016-2017 н. р.

Жовтень 2016 р.
Ч/З загальна
Жовтень 2016 р.
Ч/З музичного

джазу» до Міжнародного
дня джазу
«Лісовський Л. Л. –
композитор і
музикознавець» (до 150річчя від дня народження
українського
композитора,
музикознавця, педагога)
КДЗ Знаменні дати: «День
працівника освіти»
110 років від дня
народження І. Багряного
(1906 -1963), укр.
письменника, художника,
громадського діяча
Експрес-виставка
«Виставка нових
надходжень. Нові
зустрічі»
Виставка компакт-дисків:
«Медіа на допомогу
вчителю» (до пед.
практики)
«Знайомство з
англійською в журналах»
перегляд періодичних
видань

мистецтва
Білоус В.С., директор
бібліотеки

Жовтень 2016 р.
Ч/З музичного
мистецтва

Білоус В.С., директор
бібліотеки

Жовтень 2016 р.
Інформаційнобібліографічний
відділ
Жовтень 2016 р.
Інформаційнобібліографічний
відділ

Білоус В.С., директор
бібліотеки

Білоус В.С., директор
бібліотеки

Жовтень 2016 р.
Ч/З навчального
абонементу

Білоус В.С., директор
бібліотеки

Жовтень 2016 р.
Відділ
інформаційних
технологій
Жовтень 2016 р.
Ч/З періодичних
видань

Білоус В.С., директор
бібліотеки

