
 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

ЗІ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

НА 2022 – 2023 н. р. 

 
І СЕМЕСТР 

 
№ 
п/п Зміст  роботи Дата 

проведення Відповідальні 

1.  Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної 
агресії російської Федерації проти України 

Впродовж року 
09.00 год  

 
            деканат, наставники 

2.  Тематична виховна лекція «Історія, що пишеться кров’ю. Україна в огні!» вересень наставники академгруп 
 

3.  Молебень за померлими викладачами  
вересень 

(церква Трьох 
Святителів) 

деканат, кафедра культурології, 
релігієзнавства та теології, 

кафедра української літератури 

4.  Презентація книги письменниці. доцента кафедри С. Кирилюк «Кобилянська 
від А до Я» вересень канд. філол. н. Вардеванян С.І. 

5.  
Вступна бесіда про особливості освітнього процесу в ЧНУ, умови навчання 
за кредитно-модульною системою, правила проживання в гуртожитку, 
особливості навчання в очному та дистанційному форматах в умовах 
воєнного стану. 

вересень 
доц. Маркуляк Л. В., канд. н. соц. 
к. Пазюк Р,В., наставники І курсу, 

студпарламент, студпрофком 

6.  Контроль за поселенням студентів у гуртожиток, ознайомлення з правилами 
внутрішнього розпорядку, зокрема в умовах воєнного стану. вересень канд. н. соц. к. Пазюк Р.В., 

студрада 

7.  
Проведення інструктажу з техніки безпеки життя, організації безпеки під час 
повітряних тривог. Бесіди про збереження належного санітарно-гігієнічного 
стану в аудиторіях факультету, кімнатах гуртожитку, в укриттях, 
громадських місцях. 

вересень  наставники I курсу 

8.  Знайомство студентів І курсу з викладачами кафедр вересень завідувачі кафедр:  
проф. Шабат-Савка С.Т.,  
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проф. Колесник Н. С., 
доц. Рупташ О. В.. 
доц. Мальцев В. С., 
 доц.  Паладян К. І. 

9.  Особливості навчального року 2022-2023.Безпечне освітнє середовище в 
умовах війни. вересень           наставники академгруп 

10.  Бесіда на тему: «Перспективи фаху філолога» вересень           наставники І курсу 

11.  Відвідання заходів щорічного поетичного фестивалю „Meridian Czernowitz” вересень наставники, студпарламент,   
студпрофком, 

12.  
 Благодійна ярмарка на потреби ЗСУ спільно з громадськими організаціями 
«Союз Українок», «Справа Кольпінга в Укаїні», Товариство польської 
культури імені А. Міцкевича 

вересень доц. Маркуляк Л.В., Савчук А.І.. 
студпарламент 

13.  Перегляд та обговорення фільму «Соловей співає» вересень доц. Маркуляк Л.В., Бока Т.І., 
студпрофком 

14.  Зустріч з першокурсниками «Сходини філфаку» вересень доц. Маркуляк Л.В., Бока Т.І. 
15.  Тематична виховна година „Чернівці – місто моєї любові”. Екскурсії містом вересень наставники 1 курсу 

16.  Година наставника до Дня українського кіно  вересень наставники, магістранти 

17.  
Ознайомлення студентів першого курсу з фондами Наукової бібліотеки ЧНУ, 
обласної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка та фондами 
Муніципальної бібліотеки імені Анатолія Добрянського. 

вересень наставники, завідувачі кафедр 

18.  До Дня пам’яті журналістів, які загинули в Україні під час виконання 
службових обов’язків (проведення тематичного вечора-лекції. вересень доц.Василик Л. Є., кафедра 

журналістики 

19.  «Книга, яку я читаю…». Бесіда до Всесвітнього дня бібліотек. вересень наставники академгруп 

20.  Залучення студентів першого курсу до участі в літературній студії імені 
С. Будного вересень 

доц. Мальцев В.С. 
проф. Мельничук Б.І., кафедра 

української літератури 

21.  Організувати й провести кураторські години зі студентами I-VI курсів щодо 
ситуації в Україні. вересень наставники, студентське 

самоврядування 
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22.  Набір у команду студентського самоврядування. вересень Савчук А.І., Бока Т.І. 

23.  Участь у вшануванні пам’яті жертв Бабиного Яру (тематичні лекції, бесіди, 
круглі столи, години наставника). вересень наставники, магістранти 

24.  

До Всеукраїнського дня бібліотек дегустація літературних новинок і 
бібліотечних послуг на тему «Бібліотека – це той храм, де завжди 
народжується і зберігається духовність» 
(В. Сухомлинський). Диспут «Електронні книги VS. Друковані: за чим 
майбутнє?» Диспут з нагоди Всесвітнього дня 

вересень студпарламент, наставники, 
магістранти 

25.  
Участь студентів кафедри на семінарі 
присвячений М. Емінеску в м. Ботошани, 
Румунія 

вересень доц. Паладян К.І., наставники 

26.  
Тематична лекція-бесіда і година наставника в рамках відзначення 
Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму, Дня пам’яті жертв Бабиного Яру, 
Міжнародного дня громадян похилого віку 

вересень старші наставники кафедр 

27.  Бесіда в академгрупах до Дня вчителя „Лише той Учитель, хто живе так, як 
навчає” жовтень 

 
 

старші наставники кафедр  
 

28.  День університету. Урочисте дійство до 147-ої річниці університету. жовтень деканат, студпарламент 

29.  Вшанування 30-ї річниці (1990 р.) політичного голодування студентів за 
незалежність України (тематичні бесіди в академгрупах). жовтень наставники, магістранти 

30.  
Творча зустріч з поетесою, випускницею філологічного факультету 
Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича  Оленою 
Рєпіною 

жовтень  
проф. Шабат-Савка С.Т.,   
доц. Антофійчук А. М.,кафедра 
сучасної української мови 

31.  Участь у заходах, присвячених Дню міста Чернівці. жовтень наставники, студпарламент, 
студпрофком 

32.  
Творча зустріч з поетом, випускником філологічного факультету ЧНУ, 
професором Прикарпатського університету імені В. Стефаника 
Володимиром Отином (Барчуком). 

жовтень 
доц.Маркуляк Л.В., кафедра 

української літератури, 
студентський парламент  

33.  „Університет має талант”. жовтень  доц. Маркуляк Л. В., 
студпарламент 
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34.  Розширене засідання наукового гуртка «Шукайте істину у книгах:: зустріч з 
працівниками Чернівецької обласної бібліотеки імені Володимира Івасюка. жовтень кафедра сучасної української 

мови, магістранти кафедри 

35.  Зустріч з представниками чернівецьких  
ІТ-компаній. Дискусія про сучасні тренди у цифровому дизайні жовтень кафедра журналістики 

36.  Молебень за всіх полеглих за волю і державність України. 
жовтень 

(церква Трьох 
Святителів) 

доц. Шкрібляк М. В.,  
 доц.Лагодич М.М.,  
доц. Щербань М. В., кафедра 
філософії та культурології, 
студпарламент 

37.  Літературно-музичний вечір «Повстанська муза» жовтень доц. Маркуляк Л. В., 
студпарламент 

38.  Презентація книги «Про вас» письменниці, випускниці філологічного 
факультету ЧНУ Іванни Стеф’юк  

жовтень 
 

канд. філол. н. Меленчук О.В., 
кафедра української літератури 

39.  Посвята першокурсників-філологів у студенти жовтень деканат, студпарламент, 
студпрофком, наставники І курсу 

40.  
Тематична зустріч студентів 1 курсу у Центрі «ЯМаріуполь». 
Тема: «Віртуальна екскурсія містом, його трагічна історія, теперішній 
стан». 

жовтень доц. Василик Л.Є., кафедра 
журналістики 

41.  Акція: «Пам’ять серця» прибирання на могилах відомих культурних діячів 
Буковинського краю, викладачів ЧНУ жовтень 

доц. Маркуляк Л.В.,  
доц. Шкрібляк М.В., наставники 

академгруп, студентське 
самоврядування 

42.  Участь студентів і викладачів у міській благодійній акції „Милосердя” жовтень – 
листопад 

деканат, 
студпарламент,студпрофком 

43.  Буковинське Віче. Година наставника на тему: „Буковинське Віче: погляд 
у минуле”. листопад старші наставники кафедр, 

магістранти 

44.  Цикл лекцій для студентів першого курсу „Скажи НІ! Вбережи себе! Обери 
життя” листопад старші наставники кафедр 

45.  До Дня працівників радіо і телебачення: навч. екскурсії на теле- та 
радіостудії, зустріч з працівниками, в т.ч. випускниками кафедри листопад кафедра журналістики 

46.  До Дня української писемності та мови (година наставника „Мова - душа 
кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб” 9 листопада кафедра сучасної української 

мови, кафедра історії та культури 
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(Іван Огієнко); засідання наукового гуртка: „ Яке прекрасне рідне слово! 
Воно ‒ не світ, а всі світи” (Володимир Сосюра). 

української мови 

47.  Відзначення Міжнародного дня студента (тематичні вечори, конкурси, 
дискотеки) листопад студпарламент, студпрофком, 

студрада 

48.  Акція „Запалимо свічку пам’яті” жертвам голодомору та політичних 
репресій.  

24 листопада 
(церква Трьох 
Святителів) 

деканат, наставники, 
студпарламент, студпрофком, 

кафедра філософії та культурології 

49.  Цикл лекцій для студентів першого курсу „Виклики сьогодення: ”. листопад наставники І курсу 

50.  Бесіда на тему : «Академічна доброчесність в університеті» листопад деканат, 
наставники 

51.  Відзначення Міжнародного дня толерантності. Бесіда на тему: «Причини 
виникнення міжетнічної ненависті та можливості утвердження толерантності листопад наставники І курсу 

52.  «Не братайтеся з тими, хто зло ховає» цикл заходів до 300-х річчя від дня 
народження Григорія Сковороди. 

листопад-
грудень 

 доц. Маркуляк Л.В.,  
проф.Шабат-Савка С.Т.,  

доц. Рупташ О. В., 
доц. Бродецький О. Є.. 

доц.Мальцев В.С.,  
проф.Колесник Н. С., студентське 

самоврядування 

53.  Відзначення Дня збройних сил України: контекст сьогодення. Акція 
„Напиши листа захиснику України” 

грудень наставники І курсу, старости, 
студпарламент, студпрофком 

54.  До Дня Святого Миколая благодійна акція „Студенти філологічного 
факультету дітям-сиротам”. грудень 

доц. Маркуляк Л. В., 
доц.Загайська Г. М.,  
доц. Шкрібляк М. В., органи 
студентського самоврядування 

55.  Фестиваль колядок «Від Андрія до Різдва нас скликає коляда» грудень 
кафедра філософії, релігієзнавства 

та теології, наставники І курсу, 
студпарламент, студпрофком 

56.  Різдвяна колядка „Florile dalbe” 25 грудня кафедра румунської та класичної 
філології, Паладян К.І. 

57.  Знайомство з пам’ятними місцями та музеями міста Чернівці. Мандрівки- упродовж року наставники 
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екскурсії рідним краєм 

58.  Година наставника щотижня згідно 
з  розкладом наставники 

  
  
 
 

ІІ СЕМЕСТР 
 

№ 
п/п Зміст  роботи Дата 

проведення Відповідальні 

1.  
Вшанування пам’яті Ю. Федьковича, О. Кобилянської, С. Воробкевича. 
Покладання квітів до пам’ятників, відвідування літературно-меморіальних 
музеїв письменників 

січень, березень, 
травень 

Мальцев В. С., кафедра української 
літератури 

2.  Заупокійна літія за воїнами, героями, які полягли за волю України. 
Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні 

22 січня 
(церква Трьох 

Святителів) 

доц.Шкрібляк М. В., доц.Лагодич 
М.М., доц. Щербань М. В., 
 наставники, студпарламент 

3.  До Дня рідної мови урочисте засідання мовного гуртка на тему: „Нації 
вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову” (Л. Костенко) лютий 

кафедра сучасної української мови, 
кафедра історії та культури 

української мови 
4.  Річниця повномасштабного нападу рф: міфи та уроки 24 лютого наставники 
5.  Тематичні бесіди до Дня Революції гідності 27 – 28 лютого наставники 

6.  Участь студентів у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені 
Петра Яцика лютий кафедра сучасної української мови, 

7.  День православного богослов’я лютий 
доц.Шкрібляк М. В., доц.Лагодич 

М.М., доц. Щербань М. В., кафедра 
філософії та культурології 

8.  Відзначення міжнародного дня інвалідів (індивідуальна допомога дітям-
інвалідам та інтернатам) лютий наставники І курсу 

9.  Перегляд документального фільму «Віртуальна екскурсія місцями 
М.Емінеску у Чернівцях» лютий наставники І курсу, кафедра 

румунської та класичної філології 

10.  Вечір поезії „Мерцішор – свято весни та кохання”  березень 
(гуртожиток) 

кафедра румунської та класичної 
філології 
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11.  Шевченківські дні. Конкурс читців поетичних творів березень доц.Маркуляк Л. В., кафедра 
української літератури 

12.  Відзначення всесвітнього дня поезії „Поети – це біографи народу, а в нього 
біографія тяжка” (Л. Костенко). березень наставники 

13.  День Європи. Проведення тематичних лекцій та бесід для студентів і 
викладачів 

березень – 
квітень 

кафедра зарубіжної літератури, теорії 
літератури та слов’янської філології, 

кафедра румунської та класичної 
філології 

14.  Бесіда в академгрупах у рамках відзначення Міжнародного дня боротьби за 
ліквідацію расової дискримінації березень наставники 

15.  Тематичний виховний захід до Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля 
„Відгомін трагедії у нашому житті” квітень деканат, наставники, студпарламент 

16.  Акція „Кидай палити! Дай друзям можливість відчути весну!”. Цикл бесід 
для студентів „Ми обираємо здоровий спосіб життя!” квітень наставники, студпарламент 

17.  Бесіда „Майбутнє Землі у твоїх руках” (до Дня Землі і довкілля) квітень наставники 

18.  Участь студентів у щорічній студентській конференції квітень завідувачі кафедр 

19.  Профорієнтаційний захід «Я – філолог» (презентація профорієнтаційних 
відеороликів до Міжнародного дня філолога) травень деканат, канд. філол.н. Струк І.М. 

20.  День вишитої сорочки (година наставника „Українська вишиванка як оберіг 
людини”) 17 травня 

доц. Маркуляк Л. В., старші 
наставники кафедр, студпарламент, 

студпрофбюро 

21.  Зустрічі з відомими журналістами та письменниками Буковини квітень - травень кафедра журналістики, кафедра 
української літератури 

22.  Півфінал конкурсу „Університет має талант” травень студентське самоврядування 

23.  Відзначення річниці Народного руху України (тематичні лекції-бесіди, 
година наставника) травень доц.Маркуляк Л.В., студентське 

самоврядування, наставники 

24.  До Дня матері: тематична виховна година і бесіда на тему „Ти не 
перестанеш бути дитиною, поки в тебе є мама” . травень наставники 

 
25.  День пам’яті та  примирення: година наставника. травень старші наставники кафедр 

26.  До Дня слов’янської писемності і культури тиждень європейської культури 
(тематичні лекції-бесіди, засідання наукових гуртків, зустріч з відомими травень наставники 
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письменниками, журналістами; години наставника) 
27.  Благодійна акція „Серце до серця” травень студпарламент, профбюро 
28.  День пам’яті загиблих буковинців під час російсько-української війни червень деканат, студентське самоврядування 

29.  Клуб слов’янського кіно упродовж року кафедра історії та культури 
української мови 

30.  Відвідування мистецьких заходів, театрів, тематичних виставок, філармонії упродовж року наставники 

31.  Університетський Літературний клуб “Art Hunters”. упродовж року канд. філол. н. Вардеванян С. І., 
кафедра української літератури 

32.  «Academia Orthodoxa» упродовж року  кафедра філософії та культурології,  
студпарламент 

33.  Науковий гурток з української мови упродовж року доц. Антофійчук А. М., кафедра 
сучасної української мови 

34.  Робота літературної студії імені С.Будного упродовж року проф. Мельничук Б¸І., кафедра 
української літератури 

35.  Засідання ради кураторів упродовж року доц. Маркуляк Л. В., 
старші наставники кафедр 

 
 
 

Декан філологічного факультету      проф. Бунчук Б. І. 
 


