№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

План освітньо-наукових, культурно-мистецьких, соціально-просвітницьких,
національно-патріотичних, профорієнтаційних і виховних заходів Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на
березень 2016-2017 н. р.
Назва заходу
Відповідальні
Дата, час, місце
проведення
І етап Всеукраїнського
доц. Поляруш Н.С., завідувач
1 березня 2017 р.
літературно-мистецького
кафедри української
10.05
конкурсу «Щоб далі йти
літератури
ауд. 114
дорогою одною» на краще
корп. №1
виконання творів Олени
Теліги
Фестиваль «Кращі
доц. Дмитренко С.М.,
2 березня 2017 р.
спортсмени університету кафедра теоретико15.00
2016 року». Підсумки
методичних основ фізичного Мистецький центр
спортивного року
виховання
ВДПУ
Літературно-музичний
Дякова М.А., голова РСС
9 березня 2017 р.
вечір «Буде син, і буде
Біцюк О.В., завідувач
15.00
мати, і будуть люде на
Мистецького центру
Актова зала
землі…»
Майстер-класи з
Пірус Т.П., завідувач
З 14 березня 2017 р.
писанкарства «Пишемо
навчально-наукової
щовівторка та
писанку разом на добро і лабораторії етнології Поділля
щочетверга
любов»
14.00, 355 ауд.
Вистава «Мужляндія»
доц. Воєвода А.Л.,
14 березня 2017 р.
кафедра алгебри і методики
15.00
навчання математики
Актова зала
Відкриття фотовиставки
доц. Гандзюк В. О., завідувач
14 березня
Олександра Гордієвича
кафедри журналістики,
Музейно«Театр синичок»
реклами і зв’язків з
просвітницький
громадськістю
центр ВДПУ
Соціально-мистецька акція доц. Ленів З.П., проректор з
15 березня 2017 р.
«Зі студентської долоні – науково-педагогічної роботи і
гуртожиток №3
писанка Тобі, воїне!»
соціальних питань,
15.00
доц. Савчук І.В.,
кафедра технологічної освіти,
економіки і безпеки
життєдіяльності
Круглий стіл «Реформація
доц. Войнаровсокий А.В.,
16 березня 2017 р.
в Україні: минуле і
заступник декана ФІЕП з
13.30
сьогодення» з нагоди 500наукової роботи
ауд. 317 корп. 3
річчя Реформації
Заходи до 100-річчя
Декани факультетів, директор
17-23 березня
утворення Центральної
інституту
2017 р.
ради
Наукові читання
доц. Тучинський В.А.,
23 березня 2017 р.
приурочені 100-річчю
заступник декана ФІЕП з
ауд.114, к.1

10.

Української революції
1917-1921 рр.
Фестиваль красномовства
у Вінниці «Logofest»

13.

ІІІ Всеукраїнський
літературно-мистецький
конкурс «Шевченкова
весна»
Віншування відомої
української поетеси Ніни
Гнатюк та презентація її
книги
День відкритих дверей

14.

Зустрічі з випускниками

15.

Міждисциплінарний
круглий стіл «Апостол
правди і життя: Іван
Огієнко. Велич
особистості»

16.

Концерт студентів
спеціальності «Музичне
мистецтво» «Клавірна
творчість І.С. Баха»
Круглий стіл з нагоди 160річчя від дня народження
Бориса Срезневського,
метеоролога, кліматолога і
організатора
метеорологічної служби в
Україні
Авторський вечір до
Всесвітнього дня поезії

11.

12.

17.

18.

19.

Поетичний діалог з
молодими подільськими
письменниками до
Всесвітнього дня поезії

виховної роботи
Відділ виховної роботи
спільно зі Школою розвитку
мовлення «Logoclub»
доц. Віннічук А.П.,
доц. Крупка В.П., кафедра
української літератури

18 березня 2017 р.
10.00
902 ауд.
23 березня 2017 р.
11:00
114 ауд.

доц. Гандзюк В. О., завідувач
кафедри журналістики,
реклами і зв’язків з
громадськістю
Декани факультетів, директор
інституту,
доц. Рогач, відповідальний
секретар приймальної комісії
Декани факультетів, директор
інституту, Біцюк О.В.,
завідувач Мистецького
центру
проф. Акімова О.В.,
завідувач кафедри педагогіки
та професійної освіти,
доц. Волошина О.В, асист.
Опушко Н.Р., заступник
директора ННІПППФВК з
виховної роботи
доц. Бурська О.П., кафедра
музикознавства та
інструментальної підготовки

23 березня

31 березня 2017 р.

25-31 березня
2017 р.
29 березня 2017 р.
13.15
Мистецькопросвітницький
центр
29 березня 2017 р.
15.00
303 ауд.

доц. Вальчук-Оркуша О.М.,
кафедра географії

30 березня 2017 р.
Актова зала
мистецького центру
ВДПУ

доц. Прокопчук Л.В.
кафедра методики
філологічних дисциплін і
стилістики української мови
ас. Лебедь Ю. Б.
ас. Петрович О. Б.
кафедра методики
філологічних дисциплін і

Березень 2017 р.

Березень 2017 р.

20.

Конкурс «Містер
Педуніверситету 2017»

21.

VІ регіональний конкурс
виконавської майстерності
серед молоді та юнацтва
міста та області

стилістики української мови
Відділ виховної роботи,
профком Педуніверситету,
голова студентського
самоврядування університету
проф. Мозгальова Н.Г.,
завідувач кафедри
музикознавства та
інструментальної підготовки,
заступник декана факультету
ДПОМ,
ст. викл. Лаврінчук О.В.,
асист. Черкашина Л.В.

Березень 2017 р.

31 березня –
1 квітня 2017 р.

