
План заходів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи  

з популяризації науки та інновацій за участю студентів та молодих вчених на 2020-2021 н. р. 

№ Назва 

закладу, 

наукової 

установи 

Назва заходу Коротка інформація про захід Дата та місце 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Контактна 

особа 

відповідаль

на за 

організацію 

з 

проведення 

заходу 

 Кафедра педагогіки та методики початкової освіти 
1. Співорганізато

рЧернівецький 

національний 

університет  

імені Юрія 

Федьковича 

 

Науковий пікнік 

 

Популяризація сучасних досягнень  

педагогічної науки 

Майстер-класи 

Комунікація 

 

Осінь 2020 р., весна  

2021р. 

 Соборна площа  

 

Учні, студенти, 

батьки, учителі, 

науковці 

 

проф. 

Романюк 

С.З., доц.  

Мафтин Л.В. 

2. Факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної 

роботи ЧНУ  

ім. 

Ю.Федьковича 

 

Студентська наукова 

конференція 

Обговорення актуальних  проблем  

сучасної педагогіки 

Весна 2021р. 

Факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної роботи 

ЧНУ  

ім. Ю.Федьковича 

 

Студенти  

3-5курсів 

 

доц. Мафтин 

Л.В 

3. Кафедра 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Конкурс  

студентських 

наукових робіт 

Стимулювання творчого 

самовдосконалення студентської 

молоді; популяризація досягнень 

педагогічної науки та інноваційних 

технологій; 

залучення науково-педагогічних 

працівників до творчої роботи з 

обдарованою молоддю. 

І етап - осінь 2020 

р., кафедра 

педагогіки та 

методики 

початкової освіти; 

ІІ етап - лютий 

2021 р. згідно 

положення про 

конкурс 

студентських 

 

Студенти  

3-5курсів 

 

проф. 

Романюк 

С.З., доц.  

Мафтин 

Л.В., асист. 

Цуркан Т.Г.,   

члени 

кафедри 



наукових робіт. 

4.  

Кафедра 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти; 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

м.Чернівці та 

Чернівецької 

області 

 

Науково -

методологічний 

семінар 

Ознайомлення з новітніми науковими 

досягненнями у галузі педагогіки. 

Звітування про результати особистих 

наукових досліджень аспірантів 

кафедри таїх обговоренняв. 

Другий вівторок 

кожного місяця 

поточного 

начального року. 

Кафедра педагогіки 

та методики 

початкової освіти 

 

Викладачі 

кафедри, 

аспіранти; 

вчителі 

початкової 

школи 

 

 

доц. Мафтин 

Л.В.  

5. Кафедра 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Інститут 

педагогічної 

освіти і освіти 

дорослих імені 

Івана Зязюна 

 

Науково-практичний 

семінар 

Програма підготовки вчителів 

початкової школи в контексті завдань 

Концепції педагогічної освіти 

Березень 2021 р. Викладачі 

кафедри, 

проф. 

Іванчук 

М.Г., проф. 

Лук’янова 

Л.Б. 

6.  

Кафедра 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

 

Круглий стіл за 

участі представників 

мас -  медіа 

 

Популяризація наукових  досягнень 

студентів, аспірантів  та молодих 

науковців кафедри 

 

Січень 2021 р. 

 

Кафедра педагогіки 

та методики 

початкової освіти 

Викладачі 

кафедри, 

студенти  

аспіранти, 

представники 

Чернівецьких 

ЗМІ 

  

проф. 

Романюк 

С.З., доц. 

Мафтин Л.В. 

7.  

Кафедра 

 

Тематичні заходи, 

Тематичні лекції з нагоди:  

- 120 років з дня народження 

 

Вересень, 2020 р. 

 

Аспіранти, 

 

проф. 



педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

приурочені до 

пам’ятних дат і 

ювілеїв  видатних 

педагогів  та діячів 

української культури 

Володимира Кубійовича (1900-1985), 

вченого, громадського та політичного 

діяча, організатора та головного 

редактора «Енциклопедії 

українознавства»; 

-145 років з дня заснування 

Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

(02.10.1875) ; 

- 210 років з дня народження Миколи 

Пирогова (1810-1881), вченого, 

педагога; 

- 150-річчя від Дня народження Лесі 

Українки.  

- Ідеї педагогічної майстерності Івана 

Зязюна у практиці сучасної початкової 

школи 

 

 

Жовтень 2020 р. 

 

 

Листопад 2020 р. 

 

Лютий 2021 р. 

 

Факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної роботи 

ЧНУ  

ім. Ю. Федьковича 

молоді науковці, 

студенти 

наукового 

гуртка 

Романюк 

С.З., доц. 

Мафтин Л.В. 

8. Кафедра 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Вебінар Розвиток  майстерності професійної 

комунікації викладача вищої школи 

Жовтень – 

листопад 2020 р. 

 

Інститут 

педагогічної 

освіти і освіти 

дорослих імені 

Івана Зязюна 

Кафедра 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Лавріненко 

О.А., 

Іванчук М.Г. 

9. Кафедра 

педагогіки та 

методики 

початкової 

освіти 

Інтелектуальні 

зустрічі 

Проведення зустрічей з  провідними 

вченими вітчизняних і зарубіжних 

науково-дослідних  установ з метою  

розширення наукового кругозору 

студентів та викладачів; ознайомлення з 

новітніми науковими тенденціями у 

сучасному освітньому просторі, 

 

Впродовж 

поточного 

навчального року. 

 

Кафедра педагогіки 

та методики 

Студенти, 

аспіранти 

викладачі 

кафедри 

 

проф. 

Романюк 

С.З., доц. 

Мафтин Л.В. 



перспективами двосторонньої співпраці початкової освіти 

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти 
1.  Кафедра 

педагогіки та 

психології 

дошкільної 

освіти 

Чернівецького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича 

організація та участь 

у «Наукових 

пікніках», «Місто 

професій», «Ярмарка 

вакансій», міських 

Днях науки, Днях 

відкритих дверей 

Мета заходу: 

популяризація науки серед дітей і 

молоді 

протягом року 

діти раннього та 

дошкільного 

віку, школярі 

старших класів, 

учні закладів 

фахової 

передвищої 

освіти 

завідувач 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

освіти 

д.пед.н., 

проф. 

М.І.Олійник 

2.  Кафедра 

педагогіки та 

психології 

дошкільної 

освіти 

Чернівецького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича 

систематичне 

висвітлення 

інформації про 

діяльність кафедри 

педагогіки та 

психології 

дошкільно освіти на 

сайті кафедри та  у 

соціальних мережах 

Мета: створення механізму для обміну 

інформацією про діяльність науковців 

кафедри та нові проекти  

протягом року 
користувачі 

мережі Інтернет 

завідувач 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

освіти 

3.  

Кафедра 

педагогіки та 

психології 

дошкільної 

освіти 

Чернівецького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича 

організація спільної 

комунікації 

викладачів, 

студентів, 

випускників 

кафедри, науковців у 

галузі дошкільної 

освіти шляхом 

створення 

корпоративних 

тематичних груп у 

соцмережах (вайбер, 

Мета: обговорення актуальних питань 

спеціальності; взаємодія зі студентами, 

випускниками спеціальності; 

інформування практиків дошкільної 

освіти про інновації в освіті, результати 

сучасних досліджень тощо 

протягом року 

педагогічні 

працівники 

закладів 

дошкільної 

освіти, студенти 

спеціальності 

012 «Дошкільна 

освіта», 

науковці, 

викладачі, які 

здійснюють 

підготовку 

завідувач 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

освіти 



фейсбук, інстаграм, 

телеграм). 

маййбутних 

вихователів 

4.  

Кафедра 

педагогіки та 

психології 

дошкільної 

освіти 

Чернівецького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича 

проведення 

студентських 

конференцій, участь 

студентів у 

Всукраїнських 

олімпіадах, 

конкурсах наукових 

робіт зі 

спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» 

Мета: залучення молоді до вирішення 

актуальних проблем науки, мотивація 

до її розвитку і примноження 

квітень 

студенти 

напряму 012 

«Дошкільна 

освіта» 

відповідальн

ий за 

наукову та 

діяльність на 

кафедрі 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

освіти, 

к.психол.н., 

доц. 

Т. А. Колтун

ович  

5.  Кафедра 

педагогіки та 

психології 

дошкільної 

освіти 

Чернівецького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича 

публікація 

результатів наукових 

досліджень, 

проведення науково-

практичних 

конференцій 

Мета: взаємодія з науковим 

співтовариством, міжнародне 

співробітництво, висвітлення 

результатів наукових досліджень, 

створення та втілення спільних 

(вітчизняних і міжнародних) проєктів і 

досліджень 

протягом року 

викладачі, 

студенти, 

науковці, 

зокрема молоді 

науковці та 

аспіранти 

викладачі 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

освіти 

6.  Кафедра 

педагогіки та 

психології 

дошкільної 

освіти 

Чернівецького 

національного 

університету 

проведення 

відкритих лекцій, 

інтерактивних 

онлайн-лекцій, 

семінарів, майстер-

класів, участь у 

телепрограмах, 

надання коментарів 

Мета: формування наукових інтересів, 

науково-комунікативної 

компетентності, набуття навичок 

формулювання наукових позицій, 

гіпотез, висновків, визначення 

актуальних проблем дошкільної галузі 

протягом року 

студенти, молоді 

науковці, 

аспіранти, 

громадськість 

викладачі 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

освіти 



імені Юрія 

Федьковича 

для ЗМІ з 

актуальних проблем 

дошкільної освіти 

7.  Кафедра 

педагогіки та 

психології 

дошкільної 

освіти 

Чернівецького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича 

діяльність 

студентського 

наукового гуртка 

«Проблеми 

виховання в 

сучасному дошкіллі: 

студії» 

Мета: залучення студентів до 

проведення науково-дослідної роботи, 

участі у наукових проєктах, науково-

практичних заходах та конкурсах, 

реалізація наукового і творчого 

потенціалу талановитих студентів 

протягом року 

студенти 

спеціальності 

012 «Дошкільна 

освіта» 

викладачі 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

освіти 

8.  

Кафедра 

педагогіки та 

психології 

дошкільної 

освіти 

Чернівецького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича 

створення 

лабораторії 

дошкільної освіти 

Мета: теоретико-емпіричне 

дослідження культурно-історичних, 

соціально-педагогічних та 

психологічних аспектів дошкілля на 

Буковині; можливостей реалізації 

дошкільного виховання в умовах 

полікультурного середовища як 

результату впровадження українського 

та зарубіжного досвіду 

листопад 2020 р. 

педагогічні 

працівники 

закладів 

дошкільної 

освіти, студенти 

спеціальності 

012 «Дошкільна 

освіта», 

науковці, 

викладачі, які 

здійснюють 

підготовку 

фахівців 

дошкільної 

освіти 

завідувач 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

освіти 

д.пед.н., 

проф. 

М.І.Олійник 

9.  Кафедра 

педагогіки та 

психології 

дошкільної 

освіти 

Чернівецького 

проведення курсів 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

дошкільної освіти 

Мета: набуття/вдосконалення 

педагогічними працівниками  

компетентностей у межах професійної 

діяльності 

червень, жовтень 

2020 р. 

педагогічні 

працівники 

закладів 

дошкільної 

освіти 

викладачі 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 



національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича 

освіти 

Кафедра практичної психології 
1. Кафедра 

практичної 

пихології 

Організація та 

проведення 

тематичних олімпіад 

та турнірів з 

психології 

регіонального та 

всеукраїнського 

рівня 

Популяризація науки, підвищення 

якості підготовки кваліфікованих 

фахівців, пошуку обдарованої 

студентської молоді, стимулювання їх 

творчої праці 

 

ЧНУ  Випускники 

шкіл, студенти 

ЧНУ 

 Радчук В.М 

Канівець 

Т.М. 

2. Кафедра 

практичної 

пихології 

День науки  Публічний звіт студентів і викладачів 

кафедри про результати наукових 

досліджень у вигляді круглих столів і 

семінарів. 

Травень 2020 Випускники 

шкіл, студенти 

ЧНУ 

Викладачі 

кафедри 

3. Кафедра 

практичної 

пихології 

День  психолога  Продемонструвати роботу 

різноманітних  психологічних 

механізмів і напрямків 

психотерапевтичної роботи із активним 

залученням відвідувачів. 

23 квітня 2020 Випускники 

шкіл, студенти 

ЧНУ, населення 

міста 

Викладачі 

кафедри 

4. Кафедра 

практичної 

пихології 

«Науковий пікнік»; Продемонструвати роботу 

різноманітних  психологічних 

механізмів і напрямків 

психотерапевтичної роботи із активним 

залученням відвідувачів. 

Травень 2020 

Вересень 2020 

Випускники 

шкіл, студенти 

ЧНУ, населення 

міста 

Викладачі 

кафедри 

5. Кафедра 

практичної 

пихології 

«День відкритих 

дверей» 

 Поділитись науковими здобутками 

студентів і викладачів кафедри. 

Продемонструвати роботу 

різноманітних  психологічних 

механізмів і напрямків 

психотерапевтичної роботи із активним 

залученням відвідувачів. 

Жовтень 2020 Випускники 

шкіл,  

Викладачі 

кафедри 



6. Кафедра 

практичної 

пихології 

Пихологічний 

лабораторіум» 

В інтерактивному форматі познайомити 

учнів шкіл із особливостями проведення 

цікавих психологічних експериментів , 

спрямованих на дослідження ефектів 

взаємозв’язку тіла і психіки, специфіки 

людського сприймання, соціально-

психологічних феноменів тощо. 

Травень 2020-03-30 

Вересень 2020 

Школярі області Викладачі 

кафедри 

7. Кафедра 

практичної 

пихології 

Викладання курсів і 

керівництво 

науковими роботами 

слухачів  

Буковинської Малої 

академії 

Залучення слухачів до самостійної 

наукової роботи, формування у учнів 

шкіл інтересу до пізнання себе і світу. 

Протягом року Школярі облаті Викладачі 

кафедри 

8. Кафедра 

практичної 

пихології 

Організація та 

проведення 

семінарів, круглих 

столів та виступів на 

запрошення 

державних установ, 

ГО,ЗО  області 

Популяризація науки і психологічна 

підтримка жителів області 

Протягом року Жителі області Викладачі 

кафедри 

9. Кафедра 

практичної 

пихології 

Виступи у ЗМІ, на 

телебаченні та у 

соціальних мережах 

Популяризація науки і психологічна 

підтримка жителів області 

Протягом року Жителі області Викладачі 

кафедри 

Кафедра психології 
1. ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича

, кафедра 

психології 

Інститут 

соціальної та 

політичної 

психології 

НАПН Ураїни 

НДУ ім. 

Усеукраїнський  

науково-практичний 

семінар «Горизонти 

постравматичного 

особистісного 

житттворення» 

Метою науково-практичного семінару є 

осмислення та перспективи досліджень 

особистісного посттравматичноо 

життєтворення, а також популярізація 

психологічних здобутків в галузі 

психологічної допомоги та реабілітації 

особистості 

14.05.2020 

м.Київ, Інститут 

соціальної і 

політичної 

психології 

Науковці, 

викладачі, 

студенти, 

соціальні 

робітники  

Зав. 

кафедрою 

психології 

Андрєєва 

Я.Ф. 



М.Гоголя, 

кафедра 

психології 

2. ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича

, кафедра 

психології 

 

Наукові пікніки Метою заходу є популяризація 

психологічної науки 

м.Чернівці Випускники 

середньої 

школи, школярі 

Зав. 

кафедрою 

психології 

Андрєєва 

Я.Ф. 

Кафедра педагогіки та соціальної роботи 
1. ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, 

факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної 

роботи, 

кафедра 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Заснування і 

діяльність наукового 

гуртка студентів  

кафедри педагогіки та 

соціальної роботи 

("Школа молодого 

науковця") 

Організувати  науковий гурток для 

студентів  3-6 курсів кафедри педагогіки та 

соціальної роботи. Зустріч - один раз на 

тиждень (за потреби - частіше). Мета - 

активна участь у організації та проведень 

наукової роботи в рамках забезпечення 

наукової роботи кафедри, написання 

наукових робіт студентами (курсових, 

дипломних робіт, статей) 

Протягом року, 

кафедра педагогіки 

та соціальної роботи 

Студенти 

спеціальностей 

"Соціальна 

робота", 

"Соціальна 

педагогіка", 

викладачі кафедри 

Відповідальн

ий за наукову 

роботу 

студентів 

кафедри 

Андрійчук 

С.В., Білик 

Н.М., 

Кучумова 

Н.І., 

Равлюк Т.А. 
 

2. ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, 

факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної 

роботи, 

кафедра 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Зустріч із 

випускниками 

спеціальностей 

"Соціальна робота", 

"Соціальна педагогіка" 

У невимушеній атмосфері ("круглий стіл", 

фуршет тощо) відбувається обмін 

інформацією (спогади про навчання, 

можливості працевлаштування, ресурси, на 

які варто звернути увагу тому, хто шукає 

роботу в соціальній сфері, тощо). 

Остання неділя 

червня, кафедра 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Випускники 

спеціальностей 

"Соціальна 

робота", 

"Соціальна 

педагогіка"; 

запрошені: 

студенти 

спеціальності і 

викладачі кафедри 

Відповідальн

ий за 

організацію 

практики на 

кафедрі, 

викладачі 

кафедри 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Андрійчук 

С.В., Білик 

Н.М., 

Кучумова 



Н.І., 

Равлюк Т.А. 
 

3. ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, 

факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної 

роботи, 

кафедра 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

"День відкритих 

дверей" на кафедрі 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Надається інформація про спеціальність, 

умови вступу, специфіку навчання, 

організацію та проходження практики, 

міжнародну співпрацю кафедри, 

можливості працевлаштування 

випускників. 

Лютий (буде 

можливість 

проведення 

профорієнтаційної 

роботи), кафедра 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Учні 10-11 класів 

ЗЗСО, їх батьки 
Відповідальн

ий за виховну 

роботу 

студентів 

кафедри 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Андрійчук 

С.В., Білик 

Н.М., 

Кучумова 

Н.І., 

Равлюк Т.А. 
 

4. ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, 

факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної 

роботи, 

кафедра 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

соціальні 

служби та 

установи 

м.Чернівці 

Налагодження 

взаємодії соціальних 

установ та організацій 

міста і кафедри 

педагогіки та 

соціальної роботи у 

руслі наукової 

співпраці 

Крім використання ресурсів соціальних 

служб та установ міста як бази для 

проходження різних видів практики 

студентами кафедри педагогіки та 

соціальної роботи активніше 

організовувати та реалізовувати роботу із 

проведення спільних соціальних 

досліджень, актуальних для спеціалістів 

соціальних служб. Студенти матимуть 

більше можливостей для підготовки 

наукових робіт, статей,зможуть 

зарекомендувати себе і у майбутньому бути 

працевлаштованими у відповідних службах. 

Протягом року, 

кафедра педагогіки 

та соціальної роботи, 

соціальні служби та 

установи м.Чернівці 

Студенти 

спеціальностей 

"Соціальна 

робота", 

"Соціальна 

педагогіка", 

викладачі 

кафедри, 

спеціалісти 

соціальних служб 

Відповідальн

ий за наукову 

роботу 

студентів 

кафедри, 

відповідальни

й за 

організацію 

практики на 

кафедрі, 

викладачі 

кафедри, 

керівники 

соціальних 

служб 

Андрійчук 

С.В., Білик 

Н.М., 



Кучумова 

Н.І., 

Равлюк Т.А. 
 

5. ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, 

факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної 

роботи, 

кафедра 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Фестиваль науки Мета заходу - обговорити сучасні напрями 

наукових досліджень у соціальній роботі, 

обмін досвідом написання наукових робіт 

між студентами старших і молодших 

курсів. Спікерами виступають як викладачі 

кафедри, так і студенти. Форма проведення: 

лекції-презентації з елементами тренінгу, 

зустрічі за "круглим столом" тощо. 

Результати: студенти молодших курсів 

мають можливість ознайомитися із 

специфікою науково-дослідної роботи, 

поспілкуватися із старшими, більш 

досвідченими студентами, викладачами-

майбутніми науковими керівниками; 

студенти старших курсів удосконалюють 

свої вміння та навички у організації та 

проведенні науково-дослідної роботи. 

1-2 дні, середина 

весняного семестру 

(перед захистом 

курсових робіт 

студентами), кафедра 

педагогіки та 

соціальної роботи 

Студенти 1-6 

курсів 

спеціальностей 

"Соціальна 

робота", 

"Соціальна 

педагогіка", 

викладачі кафедри 

Відповідальн

ий за наукову 

роботу 

студентів 

кафедри 

Андрійчук 

С.В., Білик 

Н.М., 

Кучумова 

Н.І., 

Равлюк Т.А. 
 

6. ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, 

факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної 

роботи, 

кафедра 

педагогіки та 

соціальної 

роботи, 

Оцінка ринку освітніх 

послуг для дорослого 

населення в м. 

Чернівці 

Презентація результатів дослідження «На 

шляху до запровадження наукової галузі 

«Освіта дорослих і післядипломна освіта» в 

Україні, отриманих в рамках українсько-

німецького науково-технічного 

співробітництва. 

Жовтень 2020 р., 

Чернівецький 

національний 

університет імені 

Юрія Федьковича 

Доросле 

населення м. 

Чернівці, особи, 

які перебувають 

на обліку в службі 

зайнятості, 

рекрутери, 

стейкхолдери 

освітніх послуг 

Гуляєва 

М.М., Попов 

О.А. 

7. ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, 

факультет 

педагогіки, 

психології та 

Публікація у  

науково-

популярному 

виданні. 

Підготовка статті у  науково-

популярному виданні  викладеної у 

формі, зрозумілій читачам-нефахівцям. 

Травень-червень 

2020 

Читачі-нефахівці Камбур 

А.В., 

викладачі 

кафедри 

педагогіки 



соціальної 

роботи, 

кафедра 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

та 

соціальної 

роботи 

8. ЧНУ, факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної 

роботи, 

Круглий стіл   

«Соціальна допомога 

населенню під час дії 

стану надзвичайної 

ситуації» 

Спільний захід з представниками ДСНС та 

Департаменту соціального захисту 

населення Чернівецької ОДА, за участю 

працівників соціальної сфери ОТГ щодо 

підтримки соціально вразливих категорій  

населення в умовах надзвичайного стану.  

Листопад,  2020 Студенти 

спеціальностей 

«Соціальна 

робота», 

«Соціальне 

забезпечення», 

працівника 

соціальної сфери 

ОТГ. 

Кармалюк 

С.П., 

Шманько 

О.В. 

9. ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, 

факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної 

роботи, 

кафедра 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Вебінар «Зарубіжні 

програми допомоги 

ВІЛ – позитивним в 

Україні» 

Спільний захід за участю  представника 

«Альянсу громадського здоров’я», 

випускниці спеціальності, фінансовим 

менеджером міжнародних програм   

Ю. Шахіною. 

Червень, 2020 Студенти 

спеціальностей 

«Соціальна 

робота», 

«Соціальне 

забезпечення», 

представники 

волонтерських 

організацій. 

Кармалюк 

С.П., 

Шманько 

О.В. 

10

. 

ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича, 

факультет 

педагогіки, 

психології та 

соціальної 

роботи, 

кафедра 

педагогіки та 

соціальної 

роботи 

Доповідь на тему :                 

«Мораль і релігія» в 

контексті соціальних 

реалій» 

У ході доповіді плануємо ознайомити 

учнів середньої школи та педагогічний 

колектив  з  становленням понять: 

«мораль», «віра», «релігія». 

Проілюструвати значення віри у житті 

людини, дію моральних законів у 

побудові демократичного суспільства.  

Травень 2020, 

Середня 

загальноосвітня 

школа 1-2 ступенів                      

с. Вовчинець, 

Кельменецького 

району, Чернівецької 

області 

5-9 класи , 

педагогічний 

колектив 

І.В. 

Ковальчук  



 

  

       

       

       

       


