
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ТИЖДЕНЬ  

факультету початкової освіти та фізичної культури, 

присвячений Нескореним Містам України 

Ми – єдина країна, єдина держава! 

Ми не будем ділитись на Захід і Схід. 

Ми є Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь! 

Маріуполь, Карпати, Донецьк і Волинь! 

Ми трудились віками на рідних полях. 

Ми сльозами і хлібом її засівали, 

І любов до Вітчизни – у наших серцях! 

У Нескорених Духом Містах – наша Слава! 

У сузір’ї Нескорених Міст... 



09.50 Презентація інсталяції «Нескорені міста України». 

Фільм 1. Київщина. 

(фойє коледжу) 

10.00 Тематична зустріч-діалог «На Московському кумачі України 

самостійної не вишити!» до 130-річчя від дня народження і 85-річчя 

з дня смерті українського письменника, режисера М. Куліша (1892-

1937) з українською науковицею, журналісткою, співробітницею 

Українського інституту національної пам’яті Лесею Боднарук. 

(ауд. 60) 

11.00 Тематична лекція-дискусія «Обстріляні, але нескорені міста 

України» для студентів 11 ПО та 11 ФК груп. 

 (бібліотека) 

11.30 Майстер-клас для викладачів та студентів коледжу «Надання 

      долікарської  допомоги при невідкладних станах». 

(ауд. 63) 

Настане час –  і усміхнеться Буча, 

Гостомель, з нею Ворзель і Ірпінь, 

Відродиться мій рідний край квітучий 

Для всіх своїх прийдешніх поколінь. 

(Людмила Лубинець) 



1 листопада (вівторок) 

 

 

 

 

 

 

…І корабельні гармати не розіб'ють мою мрію 

Віру ніколи не зрадить серце моє 

Буде до віку стояти праведне місто Марії 

Доки над гордим Азовом сонце встає 

(Святослав Вакарчук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.50  Презентація інсталяції «Нескорені міста України».  

Фільм 2. Маріуполь – місто Марії. 

(фойє коледжу) 

11.30  Оздоровчо-туристичний квест спільно з Волинським обласним 

центром національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради. 

(спортивна зала) 

13.30  Майстер-клас доктора педагогічних наук Олександра Мартинюка 

               «Засоби тривимірних технологій в системі STEM- орієнтованого 

навчання». 

(ауд. 63)  

13.30   Творчий вечір «Вересове сяйво» на пошанування поетеси і педагога  

                   Ніни Горик з нагоди 65-ліття авторки. 

(актовий зал) 

 

14.00  Гостьова лекція «Дизайн у сучасному світі», лектор - завідувач 

кафедри   дизайну ВНУ імені Лесі Українки, кандидат 

мистецтвознавства, доцент  Дмитро Авраменко. 

(ауд. 21) 

15.00  Конкурс педагогічної майстерності серед студентів спеціальності 017 

Фізична культура і спорт із участю переможців і призерів обласних та 

всеукраїнських конкурсів «Вчитель року» в номінації «Фізична 

культура». Перший етап. 

(ауд. 63)  



2 листопада (середа) 

 

 

 

 

 

Херсон - Україна, і кожна дитина,  

і кожна родина нам братська. 

Вже скоро триколор у полум’ї згине 

Чекайте на шторм ізненацька. 

Озброєні сили натягнуть  

на вила ворожу хижачу основу. 

І буде любов’ю, покоєм та миром  

Херсонщина дихати знову. 

(Микола Сєрга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10   Фінальний етап конкурсу педагогічної майстерності серед студентів  

                     спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

(ауд. 63) 

 

09.50  Презентація інсталяції «Нескорені міста України».   

Фільм 3. Херсон. 

(фойє коледжу) 

 

 

14.00   Науково-інформаційний семінар «Сучасні тенденції в психології   

                  спорту і фізичної культури: проблеми і перспективи». 

(ауд. 22) 

 

15.10   Навчально-методичний семінар «Освіта під час воєнного стану» зі  

                     студентами 21 ПО та 11 ПОс груп за участю практичного психолога  

                   Людмили Мельник. 

(ауд. 59)  



3 листопада (четвер) 

 

 

 

 

Наш Харків для миру, добра та любові 

Наш Харків піднісся здавна. 

Завжди трудовий, науковий 

Красивий, як втіха-весна. 

Заводи і фабрики – 

Гордість країни. 

Ти – перша столиця 

Моєї Вкраїни. 

(Вячеслав Бабешко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.50  Презентація інсталяції «Нескорені міста України».  

Фільм 4. Харків – історія з майбутнього. 

(фойє коледжу) 

 

11.50             Публічна онлайн-лекція професора Петра Білоуса до Дня української   

                    писемності та мови «Росія – не Росія» 

(онлайн) 

 

12.00  Науково-методичний семінар «Педагогічна спадщина Яна 

Коменського» (до 430-річчя від дня народження та 390-річчя виходу 

праці «Велика дидактика»). 

(ауд. 45) 

 

15.00  Спортивні змагання «ІГРИ КРУТИХ ТА НЕСКОРЕНИХ»  серед 

юнаків  збірних команд коледжу.  

(ауд. 63) 

 

  



4 листопада (п’ятниця) 

З козацтвом дружать перемоги. 

Від нього й чорт тіка чимдуж. 

Як у Славутича порогів. 

У запоржця дев’ять душ. 

Одну дав Бог, а другу – мама, 

А третю – Хортиця стара, 

Четверта, кажуть, від Адама, 

А п’ята буцім од Дніпра... 

...А  є ще шоста, сьома, восьма, 

Дев’ята – в них їх цілий рій! 

Тому і смерть беруть на посміх, 

Тому сміливо йдуть на бій. 

Попробуй в них однять свободу! 

Попробуй їх із місця зруш! 

Таким не буде переводу: 

У запорожців дев’ять душ! 

(Невідомий автор) 

09.50 Презентація інсталяції «Нескорені міста України». Фільм 5. 

Запоріжжя. 

(фойє коледжу) 

13.30 Педагогічні читання «Актуальні ідеї В. О. Сухомлинського та  

К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української 

молоді»  для студентів 3-4 курсів спеціальності «Початкова освіта». 

(бібліотека) 

15.00 Круглий стіл за підсумками проведення тижня факультету початкової 

освіти та фізичної культури. 

(конференційна зала) 



Для нотаток:



Благословенні будьте українські міста, терплячі і люблячі, 

унікальні і горді, мужні і нескорені! 

...Чимало днів гуде земля, 

Сирени виють, не вщухають, 

Лягають глибами дома – 

Херсон і Харків не вмирають! 

Не на колінах Київ наш, 

Супротив чинить вся держава, 

Блакитно-жовтий гордий стяг 

Наш захисник, і наша сила... 

(Тетяна Мунтян) 

СЛАВА НЕСКОРЕНИМ МІСТАМ УКРАЇНІ! 

ГЕРОЯМ СЛАВА!


	Чиста сторінка

