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План заходів із виховної роботи географічного факультету на ІІ семестр 2015/2016
навчального року
Зміст заходів
Дата проведення
Вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення
16-20 лютого 2015р.
пам’яті Героїв Небесної Сотні
Проведення організації системи заходів цивільного захисту на
лютий 2016р.
факультеті (до 1 березня – Дня цивільного захисту)
Організація системи заходів з профілактики травматизму серед
20 лютого 2016р.
студентів під час навчання, проживання та проходження практики.
Проведення роледрому з дітьми з дитячого будинку у Дрім Таун
Спільно з Молодіжним центром культурно-естетичного виховання лютий 2016р.
провести зустріч за програмою «Work and travel» для студентів
університету в корпусі факультету
Спільно з Товариством дослідників України факультету
1-2 березня 2016р.
організувати та провести серед студентів науково-практичний
форум «Децентралізація»
Участь команди КВК «Планета» у ¼ ХІV Чемпіонату команд КВК
березень 2016р.
університету
Привітання жінок з нагоди 8 березня
4-10 березня 2016р.
Організація подорожі до карстової печери «Атлантида»
19-21 березня 2016р.
Зустріч з експертом, керівником програми практичної політики
21 березня 2016р.
Солонтаєм О.Г. (Інститут Політичної Освіти)
Проведення тижня заходів до Дня географа:
19-26 березня 2016р.
День Землі; День весняного рівнодення; Всесвітній день водних
ресурсів; Всесвітній метеорологічний день; Традиційна 83 зустріч
випускників географічного факультету – День відкритих дверей
Організація та проведення щорічної Міжнародної конференції
6 квітня 2016р.
молодих вчених «Шевченківська весна»
Організація майстеркласу у Львівській майстерні шоколаду у Києві 9 квітня 2016р.
Географічний бал на факультеті
10 квітня 2016р.
Участь студентів факультету у ХІІ загальноуніверситетському
12 квітня 2016р.
конкурсі авторської пісні та поезії
Тиждень майстеркласів (кулінарія Великодня)
25-30 квітня 2016р.
Підтримка ініціативи студентського парламенту «Донорство з
26 квітня 2016р.
Охматдитом» (до дня пам’яті аварії на ЧАЕС)
Поїздка до Чорнобилю
травень 2016 р.
Відзначення днів пам’яті жертв Другої світової війни
8-9 травня 2016р.
Творчий конкурс географів «Зірка + зірка»
травень 2016р.
Організація поїздки до Чернівців
травень 2016р.
Студентський вибір обсерваторій: астрономічна чи геофізична
травень 2016р.
Проведення зустрічей з відомими особистостями (до днів Науки та 20 травня 2016р.
культурного різноманіття)
Відвідання студентами дитячого будинку, проведення
1 червня 2016р.
майстеркласів (до Дня захисту дітей та Дня батьків)
Участь студентів у заходах з благоустрою та озеленення території
протягом семестру
студмістечка та паркових зон Голосіївського району
Участь студентів факультету у проведенні університетських
протягом семестру
культурно-масових та спортивних заходів
Урочисті вручення дипломів випускникам 2016р. бакалаврам,
30 червня 2016р.
спеціалістам, магістрам

