
 

План проведення заходів на 2021–2022 н. р. 

 

Дата Назва заходу Відповідальний 

Вересень 

01-03 Заходи з підготовки та проведення Дня знань (01 вересня) з 

дотриманням протиепідемічних заходів. 

Перша кураторська година присвячена 30-тій річниці 

Незалежності України. 

Єщенко І.В. 

студрада 

 

куратори 

06-10 Цикл бесід  про Положення ВСП «ФКЕТ НУ «Чернігівська 

політехніка», правила внутрішнього розпорядку коледжу та 

гуртожитку, зовнішній вигляд студентів.  

Інформаційні кураторські години з академічної доброчесності. 

куратори 

13-17 Заходи з підготовки та проведення «Дня здоров’я» до Дня 

фізичної культури і спорту. 

Години спілкування, інформаційні години до Міжнародного дня 

демократії (15-16 вересня). 

Лагункова Н.М. 

Єщенко І.В. 

куратори 

 

20-24 Кураторські години до Дня міста Чернігова (21 вересня). 

КВЕСТ для першокурсників «МІСТО ЛЕГЕНД». 

Тематична виставка в читальній залі бібліотеки «Славетному 

подвигу немає забуття». 

куратори 

студрада 

Паляниця О.П., 

Довженко В.В. 

27-29 Кураторські години  до Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру  

(29 вересня) 

куратори 

 

30.09  -

01.10 

Виставка вітальних стіннівок, підготовка відеопривітань до 

ювілею закладу та проведення святкової конкурсної програми з 

нагоди Дня працівників освіти  та 55-річчя навчального закладу. 

куратори 

студрада 

Єщенко І.В. 

Жовтень 

04-08 Кураторські години  до Міжнародного дня людей похилого віку 

та Дня ветерана (01 жовтня), до Дня юриста (8 жовтня). 

куратори 

11-15 Виховні години до свят Покрови Пресвятої Богородиці,  Дня 

українського козацтва та Дня захисника України (14 жовтня). 

Відео-привітання студентів-технологів до професійного свята 

«День технолога». 

куратори 

 

Портна Ю.О. 

18-22 Інформаційні години до Європейського Дня боротьби з 

торгівлею людьми (18 жовтня). 

куратори 

 

25-29 Заходи з нагоди відзначення 77-ї річниці перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні 1939-1945 років (28 жовтня). 

Виставка в читальній залі бібліотеки «Тільки пам’ять не сивіє…»  

куратори 

 

Паляниця О.П.  

 Листопад 

01-05 Кураторські години до Дня працівників соціальної сфери (07 

листопада). 

куратори 

 

08-12 Кураторські години до Дня української писемності та мови (09 

листопада). Радіодиктант української єдності. 

куратори 

 

15-19 Тематичні виховні години до Міжнародного дня толерантності 

(16 листопада). 

Відео-привітання до Міжнародного дня студентів (17 

листопада). 

Виховні години до Дня Гідності та Свободи (21 листопада). 

Тематична виставка в читальній залі бібліотеки. 

куратори 

 

студрада 

 

куратори 

Паляниця О.П. 



22-30 Виховні заходи до щорічної всеукраїнської кампанії «16 днів 

проти насильства».  

Кураторські до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій (28 листопада). 

Виставка в читальній залі бібліотеки: «Скорботи полум’я 

священне…» 

куратори 

 

 

 

Паляниця О.П., 

Довженко В.В. 

Грудень 

01-03 Виховні години до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01 

грудня). 

Заходи до Міжнародного дня волонтера (05 грудня). 

куратори 

 

Єщенко І.В. 

06-10 Заходи до Міжнародного дня захисту прав людини (10 грудня).  куратори 

13-17 Кураторські години до Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня). 

Години-бесіди до Дня Святителя Миколая Чудотворця (19 

грудня). 

куратори 

 

20-24 Години-бесіди до Різдва за Григоріанським календарем (25 

грудня). 

Участь  в акції «Таємний Санта» (організатор – студентська рада 

ФКЕТ НУ «Чернігівська політехніка»).  

куратори 

 

студрада 

27-31 Заходи до новорічних свят. Проведення в соціальних мережах 

фотоконкурсу «Найкраща новорічна історія». 

студрада 

Січень 

03-14 Заходи до Різдвяних свят. Підведення підсумків фотоконкурсу 

«Найкраща новорічна історія».  

Відео-привітання до свята Різдва Хрестового. 

Кураторські години до зимових свят в Україні: традиції, звичаї, 

обряди. 

Єщенко І.В., 

студрада 

 

куратори 

17-21 Кураторські години до Дня Соборності України (22 січня). куратори 

24-28 Кураторські години до Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту (27 січня) та до Дня пам’яті героїв Крут (29 січня). 

куратори 

Лютий 

01-04 Виховні години до Всесвітнього дня боротьби з ненормативною 

лексикою (03 лютого). 

куратори 

07-11 Інформаційні кураторські години до Дня безпечного Інтернету 

(08 лютого). 

куратори 

14-18 Заходи до Дня закоханих: тематичні кураторські години, 

передбачення та пошта Святого Валентина. 

Кураторські години до Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав (15 лютого): 

Тематична виставка в читальній залі бібліотеки «Вогнем і 

полум'ям війни чужої, охрещені, обпалені навік»  

Єщенко І.В., 

студрада 

 

 

Паляниця О.П. 



21-25 Кураторські години до дня Героїв Небесної сотні (20 лютого).  

Презентації он-лайн: 

 «Майдан: усна історія»  

http://www.memory.gov.ua/page/maidan-usna-istoriya); 

«Музей революції гідності» 

http://www.memory.gov.ua/page/muzei-maidanu) 

 

куратори 

 Березень 

01-04 Кураторські години до свята Масляної. 

Підготовка та проведення заходів до Міжнародного жіночого 

дня. 

Виставка вітальних стіннівок  до 8 березня. 

куратори 

Єщенко І.В. 

Студрада 

09-11 До дня народження Т.Г. Шевченка (9 березня) проведення 

Шевченківського тижня: кураторські години, виставка стіннівок 

Конкурс на кращий лепбук та буктрейлер за творами Т.Г. 

Шевченка. 

Тематична виставка в читальній залі бібліотеки «Шлях Кобзаря – 

шлях народу». 

Куратори 

 

 

 

Паляниця О.П. 

14-18 Кураторські години до дня народження поетеси Ліни Костенко 

(19 березня). 

Літературне онлайн-читання поезії Ліни Костенко. 

куратори 

 

Сергеєва С.П.  

21-25 Кураторські години до Всеукраїнського дня працівників 

культури та аматорів народного мистецтва (23 березня) та  

Міжнародного дня театру (27 березня): 

Віртуальна мультимедійна виставка «Світ театру» 

https://library.vspu.edu.ua/vistavki/teatr/teatr.htm 

куратори 

28-01 Заходи з підготовки та проведення Дня сміху (1 квітня). студрада 

Квітень 

04-08 Заходи з підготовки та проведення Всесвітнього дня здоров’я (07 

квітня). 

куратори 

11-15 Кураторські години до Всесвітнього дня авіації та космонавтики 

(12 квітня) 

Презентація еко-проєктів до Всеукраїнського дня довкілля (17 

квітня) 

куратори 

 

 

18-22 Заходи з підготовки та проведення свят Вербна неділя та 

Великодня (17 квітня та 24 квітня). 

Майстер-класи із писанкарства. 

Традиційна виставка писанок в читальній залі бібліотеки. 

куратори 

 

Пустовойт А.В. 

Паляниця О.П. 

26-29 Години пам'яті до 36 річниці трагедії на Чорнобильській АЕС (26 

квітня). 

Виставка стіннівок присвячених 36-м роковинам Чорнобильської 

катастрофи. 

Тематична виставка в читальній залі бібліотеки до Дня 

Чорнобильської трагедії: «Чорнобиль немає минулого часу». 

Відео-презентація. 

куратори 

 

Єщенко І.В. 

 

Паляниця О.П. 

 

студрада 

Травень 

02-06 Години пам'яті до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні (8 та 9 травня). 

куратори 

 

Паляниця О.П. 

http://www.memory.gov.ua/page/maidan-usna-istoriya
http://www.memory.gov.ua/page/muzei-maidanu


Тематична виставка в читальній залі бібліотеки «Пройшла  війна  

стежками  долі» 

Відео-презентація до свята. 

 

студрада 

10-13 Кураторські години до Міжнародного дня сім’ї (15 травня): 

 

куратори 

16-20 Заходи з підготовки та проведення Дня вишиванки (19 травня) та 

Дня Європи в Україні (21 травня).  

Перегляд і обговорення фільму «Спадок нації» 

Виставка стіннівок та флешмоб до Дня Вишиванки. 

Єщенко І.В.,  

Сокол Ю.Ф., 

студрада 

23-27 Тематичні кураторські години до Дня слов'янської писемності i 

культури (24 травня). 

Виховні кураторські години до Дня боротьби з тютюнопалінням 

(31 травня). 

куратори 

Червень 

01- 

03 

 

 

Підготовка та проведення заходів до Міжнародного дня захисту 

дітей.  

Кураторські години  до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища (05 червня).  

студрада 

 

куратори 

06-10 

 

Тематичні кураторські години  до Міжнародного дня друзів (09 

червня). 

куратори 

 

14-17 

 

 

Виховні години до Дня захисту людей похилого віку (15 червня 

Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання 

відносно літніх людей). 

куратори 

20-24 

 

Інформаційні кураторські години з нагоди відзначення Дня 

Конституції України (28 червня). 

Тематичні книжкові виставки, присвячені Дню Конституції 

куратори 

 

Паляниця О.П. 

27-30 Заходи з підготовки та проведення урочистих зборів, 

присвячених випуску 2022 року 

Єщенко І.В., 

куратори 

 


