
 

План 

виховної та спортивно-масової роботи  

зі студентами факультету фізичного виховання і спорту 

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  

на 2020 – 2021 навчальний рік 

 
Участь у загальноуніверситетській церемонії 

посвяти у студенти 

 

вересень Деканат 

Проведення посвяти  студентів – 

першокурсників факультету  СОК «Смерічка» 

 

вересень Заступник декана з 

виховної роботи 

Формування активу груп 

 

вересень Деканат,  

куратори груп 

Організація відвідування викладачами 

факультету гуртожитків №3 та №4 перевірки 

умов проживання студентів 

 

вересень Заступник декана з 

виховної роботи, 

студентський актив 

Організація та проведення свята з нагоди «Дня 

працівника фізичної культури і спорту» 

вересень Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори груп, 

старости 

Відкриття спартакіади з видів спорту серед 

студентів факультету фізичного виховання і 

спорту 

 

вересень Заступник декана з 

виховної роботи, 

голова СК «Наука» 

Проведення турніру з футболу, присвячений 

Дню заснування УПА 

жовтень Деканат, 

Студентський актив,  

студенти факультету 

Організація святкування Дня працівника освіти жовтень Заступник декана з 

виховної роботи, 

студентський актив 

Вшанування пам’яті героїв «Небесної сотні» та 

загиблих воїнів АТО. 

Відвідування музею «Небесної сотні» 

 

жовтень-

листопад 

протягом 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори груп, 

старости 

Організація підготовки студентської команди 

КВК 

 

жовтень Заступник декана з 

виховної роботи 

Проведення лекцій для студентів на тему: 

«Наркоманія та наркотична залежність» 

протягом 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори груп 

Проведення зустрічі з кращими спортсменами 

факультету, членами збірних команд України, 

заслуженими тренерами 

 

листопад Заступник декана з 

виховної роботи,  

куратори груп 

Організація святкування Міжнародного дня 

студента (17.11.) 

листопад Заступник декана з 

виховної роботи, 

студентський центр, 

куратори груп 

Участь у конкурсі КВК листопад-

грудень 

Заст. декана з 

виховної роботи, 

студ. актив 



Участь студентів у конкурсі на кращу кімнату 

гуртожитку 

 

 

листопад Деканат, профком 

студентів, комен-

дант гуртожитку 

Проведення тематичних виховних годин, 

присвячені Дню пам’яті жертв голодомору 

 

листопад Заступник декана з 

виховної роботи 

Організація та проведення благодійної акції,  

присвяченої Всесвітньому дню боротьби зі 

СНІДом 

 

грудень Заступник декана з 

виховної роботи 

Організація свята “День захисника Вітчизни” грудень Заступник декана з 

виховної роботи 

Проведення змагань з перетягування линви 

серед студентів факультету ( до Дня Збройних 

сил України) 

 

грудень Заступник декана з 

виховної роботи, 

голова СК «Наука» 

Організація та проведення спортивно-

мистецького свята «Фортуна 2017» 

 

грудень Деканат,  

СК «Наука» 

Проведення акції – «Святий Миколай 

приходить до кожної дитини» 

 

грудень Куратори груп, 

студентська рада 

Організація та проведення святкування Дня 

закоханих  

лютий Заступник декана з 

виховної роботи, 

студентський актив 

Організація та проведення Міжнародного дня 

рідної мови 

 

лютий Заступник декану з 

навчальної роботи 

Вшанування героїв Небесної Сотні – «Герої не 

вмирають» 

 

 

лютий 

Заступник декана з 

виховної роботи,  

куратори груп 

Організація та проведення святкування 

Міжнародного дня жінок 

березень Заступник декана з 

виховної роботи, 

студентський актив 

Зустріч професорсько-викладацького складу з 

батьками студентів 1 -3 курсів  

березень Деканат, заступник 

декана з виховної 

роботи 

Проведення заходів приурочених до 204- 

річниці з дня народження Т.Г. Шевченка 

 

 

березень 

Заступник декана з 

виховної роботи,  

куратори груп 

Взяти участь у перед великодній загально 

університетській толоці 

 

квітень Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори груп, 

студенти груп 

Святкування Дня гумору на факультеті квітень Заступник декана з 

виховної роботи,  

студенти груп 

Перегляд кінофільму про шкідливість 

алкоголю та паління для життя людини 

 

протягом 

року 

доц. Лещак О.М., 

куратори груп 

Підведення підсумків конкурсу на кращу 

академічну групу факультету 

 

квітень Декан, заст. декана з 

виховної роботи 



Проведення виховних заходів «Чорнобиль – 

біль України» 

 

 

квітень Заступник декана з 

виховної роботи,  

куратори груп 

Проведення зустрічі з директорами ДЮСШ 

області 

 

квітень Кафедра СПД 

Участь у загальноміських заходах , 

присвячених Дню Перемоги 

 

травень Заступник декана з 

виховної роботи 

Робота дискусійного клубу «Національна 

доктрина розвитку фізичної культур і спорту» 

 

травень Кафедра ТіМФКіС 

Проведення круглого столу «Наркоманія в 

Україні та шляхи її подолання» 

 

травень Кафедра фізичної 

реабілітації 

Участь у заходах до Дня міста 

 

травень Деканат, 

Студентський актив,  

студенти факультету 

Проведення тестів з визначення рівня фізичної 

підготовленості студентів факультету 

 

травень Заступник декана з 

виховної роботи, 

голова СК «Наука», 

викладачі  

Участь в урочистостях, присвячених врученню 

дипломів 

червень Заст. декана з 

виховної роботи, 

студентський актив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник декана з виховної роботи 

факультету фізичного виховання і спорту    доц. Синиця А.В. 


