
Проведені та заплановані заходи в Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського, присвячені подвигу учасників 

Революції гідності та антитерористичної операції, а також увічненню 

їхньої пам'яті та пам'яті Героїв Небесної Сотні  

№ 

з/п 

Дата та час 

проведення 

Назва заходу Учасники Відповідальні 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2015 р. 

Вшанувати пам’ять 

героїв Небесної Сотні та 

загиблих 

військовослужбовців 

хвилиною мовчання 

Студенти та 

викладачі  

Деканати,  

куратори 

академічних 

груп 

2.  Проведення в кожній 

академічній групі 

виховних годин 

патріотичного 

спрямування 

Студенти та 

викладачі 

філологічного 

факультету 

Деканати,  

куратори 

академічних 

груп 

3.  Оформлення на 

філологічному 

факультеті 

фотовиставки «Герої не 

вмирають» 

Студенти та 

викладачі 

філологічного 

факультету 

Деканат 

4.  Участь у відкритті 

пам’ятника героям 

Небесної сотні (вул. 

Садова, сквер Ради 

Європи) 

Студенти та 

викладачі 

філологічного 

факультету 

Деканати,  

куратори 

академічних 

груп 

5.  Покладання квітів до 

меморіалу пам'яті героїв 

Крут 

Студенти, 

викладачі та 

співробітники 

університету 

Деканат 

факультету 

розвитку дитини   

6.  Проведення 

патріотично-виховних 

годин з усіма 

академічними групами 

Студенти та 

викладачі 

Деканати,  

куратори 

академічних 

груп 

7.  Благодійна акція 

«Студенство –  пам'ять 

про Небесну Сотню», 

відвідування поранених 

бійців із зони АТО в 

шпиталі 

Студенти та 

викладачі 

Факультет 

розвитку дитини 

8.  Перегляд 

документального 

фільму, присвяченого 

революції гідності 

Студенти 

613 гр.,  

233 гр. 

Інститут 

фізичної 

культури та 

спорту 



 

9.  Проведення 

кураторських годин та 

бесід зі студентами 1 

курсу на тему «Вони 

поклали життя за 

майбутнє України» 

Студенти 1 

курсу 

Інститут 

фізичної 

культури та 

спорту 

10.  Проведення 

волейбольного турніру 

серед студентів 

інституту фізичної 

культури та спорту, 

присвяченого пам’яті 

небесної сотні 

Студенти 

інституту 

фізичної 

культури та 

спорту 

Інститут 

фізичної 

культури та 

спорту 

11.  Випуск стін-газети з 

нагоди дня Героїв 

Небесної Сотні 

Студенти Кафедра 

військової 

підготовки 

12.  Випуск студентської 

газети до дня Героїв 

Небесної Сотні та 

пошанування 

українських захисників 

 

Студрада голова студради 

біологічного 

факультету  

13.  Лекція-реквієм за 

загиблими українськими 

захисниками із  

 

Студенти декан 

біологічного 

факультету  

14.  Проведення тематичних 

бесід кураторами 

академічних груп: «Ми 

пам’ятаємо…» 

 

Надсилання листів-

підтримок українським 

захисникам, які на даний 

час перебувають у 

шпиталі для 

військовослужбовців. 

 

Студенти, 

викладачі та 

співробітники 

університету 

Інститут 

психології та 

соціального 

забезпечення 

 

15.  Участь у відзначенні у 

місті та області Дня 

вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав. 

Студенти, 

викладачі та 

співробітники 

університету 

Викладачі 

кафедри 

військової 

підготовки 



16.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лютого 

2015 р. 

 

14 жовтня 

2015 р. 

З нагоди відзначення 

річниці Революції 

Гідності та російсько-

української війни на 

Сході України та 

проведення бесіди 

учасників ВВВ і дітей 

війни зі студентами та 

викладачами  

 

 

У день Героїв Небесної 

Сотні  

 

у день Захисника 

України 

Студенти, 

викладачі та 

співробітники 

університету 

Голова Ради 

ветеранів 

університету 

Грицай Ю.О. 

17.   Виховна година 

спілкування «День 

Героїв  Небесної  Сотні» 

Студенти 

КВП 

Інститут історії, 

політології та 

права 

18.  Лекція з використанням 

відео та аудіо-матеріалів 

на тему «Вшануємо 

пам'ять героїв» 

114-164 гр. 

19.  Проведення 

благодійного ярмарку 

«Істфак за мир» 

214-264 гр. 

20.  із 

20.02.2015 р. 

до 

28.02.2015 р. 

 

Проведення 

інформування зі 

студентами на тему 

«Сучасна військово-

політична обстановка в 

Україні, ситуація в 

АТО» 

Студенти, 

викладачі та 

співробітники 

університету 

Кафедра 

військової 

підготовки 

21.  щомісячно Організація та 

проведення зустрічей 

студентів КВП з 

випускниками-

учасниками АТО 

Студенти, 

учасники 

АТО 

Викладачі 

кафедри 

військової 

підготовки 

22.  лютий Надання матеріальної 

допомоги випускникам 

КВП, які отримали 

поранення в зоні АТО та 

підрозділам 79-ої 

Миколаївської окремої 

аеромобільної бригади 

Студенти, 

викладачі та 

співробітники 

університету 

Співробітники 

кафедри 

військової 

підготовки 



23.  Лютий 

2015 р. 

Підготовка методичних 

рекомендацій для 

викладачів, лекторів, 

присвячені таким датам: 

71-річчя звільнення 

Миколаївщини від 

фашистських 

загарбників; 71-річчя 

вигнання гітлерівців з 

України; 

70-річчя Перемоги у 

ВВУ. 

 Голова Ради 

ветеранів 

університету 

Грицай Ю.О. 

24.  22.02.2015р. 

 

Проведення бесіди з 

офіцерами запасу 

призваними за 

мобілізацією на тему 

«Хронологія розвитку 

подій АТО, мужність та 

героїзм українських 

воїнів по захисту 

Вітчизни» 

Офіцери 

запасу 

Викладачі 

кафедри 

військової 

підготовки 

25.  березень-

квітень 

Перегляд 

документальних 

відеофільмів серед 

студентів КВП на тему 

«Революція гідності – 

герої не вмирають» 

Студенти 

КВП 

Куратори 

академічних 

груп 

26.  23.04.2015 р. 

- 

24.04.2015 р. 

Проведення 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Військово-патріотичне 

виховання учнівської та 

студентської молоді: 

сучасні виклики та 

стратегія дій» 

Студенти 

КВП, 

учасники 

конференції 

Оргкомітет 

кафедри 

військової 

підготовки 

27.  квітень  

2015 р. 

Відкриття Меморіальної 

дошки студентам-

випускникам КВП 

загинувши в АТО 

Студенти, 

викладачі та 

співробітники 

університету 

Кафедра 

військової 

підготовки 

 

 

 


