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№№  

з/п 
Заплановані виховні заходи Виконавці 

Термін 

виконання 

1. Організаційна робота 

1.1. 
Поселення студентів у гуртожиток, ознайомлення з правилами 
проживання. Підтримувати зв’язок з комендантом гуртожитку №4 з 

питань поселення студентів та облаштування їх помешкань. 

Заст. декана з 
виховної та 

профорієнтаційної 

роботи, тренери груп 
СПВ кафедри, 

куратори  

Серпень, вересень 

1.2. 
Вдосконалення структури управління виховним процесом кафедри 
спорту і спортивних ігор. 

Зав. кафедри, 
відповідальний за 

виховну та 

профорієнтаційну 
роботу кафедри 

Серпень, вересень 

1.3. 
Нарада з наставниками академгруп з питань планування та реалізації 

виховної роботи у новому навчальному році. 
Куратори 1-3 курсу Вересень 

1.4. 
Організувати участь студентів групи  в  загально-міському заході з 
відзначення Дня фізичної культури та спорту. 

Куратори 1-3-го 

курсу, тренери груп 

СПВ 

Вересень, міський 
стадіон 

1.5. 

Проведення зборів в академічних групах зі студентами 1-3 курсу з 

порядком денним: 

- завдання та обов’язки під час навчання у вузі; 
- затвердження активу групи  (1 курс); 

        - підведення підсумків навчально-виховної роботи за минулий 

навчальний рік. 

Зав.кафедрою, 
куратори  

вересень 

1.6. 
Провести збори зі студентами 1-3 курсу факультету щодо підготовки 
до зимової екзаменаційної сесії. 

Зав.кафедрою, 

куратори 1-3 курсів, 

тренери груп СПВ 

Листопад 2019 р. 

1.7. 
На засіданнях кафедри заслухати студентів, що мають біжучу 
неуспішність та пропуски занять. 

Зав.кафедрою, 

куратори, тренери 

груп СПВ 

до 1.12.19 р. 
 

1.8. 
Підготувати та вислати листи (повідомлення) батькам студентів, які 

не встигають у навчанні. 
Куратори 

до 1.12.19 р. 

 

1.9. 

Організувати зустрічі з провідними вчителями, тренерами, 
спортсменами з метою профорієнтаційної роботи серед випускників 

шкіл ДЮСШ. 

 

Викладачі кафедри, 

куратори,   
тренери груп СПВ 

Квітень- травень 

2020 

1.10. 
Провести збори зі студентами 1-3 курсів факультету щодо  

підготовки до літньої екзаменаційної сесії. 

Зав.кафедри, 

куратори, тренери 
груп СПВ 

Квітень 2020 

1.11. 
Організувати зустрічі студентів факультету з випускниками 

минулих років 

Викладачі кафедри,  

тренери груп СПВ 
Травень 2020 

1.12. 

Підведення підсумків виховної роботи у 2019-2020 навчальному 

році в академгрупах 1-3 курсів, групах СПВ, гуртожитку, кафедри. 

Відзначити активістів. 

Зав.кафедрою, 

куратори, тренери 

груп СПВ 

Травень 2020 

2. Виховна робота в навчальному процесі 

2.1. 
Включити в індивідуальні плани викладачів - проведення виховної 

роботи в процесі викладання дисциплін 
Зав.кафедрою Вересень 2019 

2.2. 

Розробити програму гуманізації дисциплін кафедр. Бачення 
самоствердження у створенні матеріальних і духовних цінностей, у 

розвитку власних можливостей, у допомозі іншим. 

Використовування демократичного типу спілкування. Цінування 
культури, прагнення до знань, зацікавлення іншими народами, 

дотримання культури мови. Критичне мислення. 

Науково-педагогічні 

працівники 
Жовтень 2019 



2.3. 
Розробити заходи удосконалення виховної роботи в процесі 
викладання дисциплін, під час проведення тренувальних занять, 

практик з фахових дисциплін. 

Науково-педагогічні 

працівники 
 Упродовж року 

3. Позааудиторна виховна робота 

3.1. 
Розробити систему заходів, обов’язкових для включення у плани 

виховної роботи в академгрупах в залежності від року навчання. 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи, куратори 

Вересень 2019 

3.2. Проводити кураторські години в закріплених академгрупах. Куратори кафедри За розкладом 

3.3. 
Активам груп 1-3 курсів брати участь у засіданнях студентського 

самоврядування.  

Голова 
студентського 

самоврядування 

Упродовж року 

3.4. 
Екскурсії по визначних місцях міста Кам’янця-Подільського, 

музеях, по історичних місцях Хмельниччини та України. 
Куратори кафедри Упродовж року 

3.5. 
Співпраця з іноземними фахівцями та здійснення культурно-освітніх 
програм із залученням представників інших держав (Придністров’я). 

Зав.кафедрою, М.В. 

Прозар, доц. М.В. 

Зубаль 

За окремим планом 

3.6. 
Організація конкурсу "Кращий на потоці" з-поміж студентів 1-3 

курсів. 
Куратори груп Грудень-травень 

3.7. 

Розробити програму естетико-художнього виховання студентів 
(зустрічі з відомими спортсменами, естетичне оформлення 

приміщень, залучення студентів до участі у конкурсі "Міс 
університету", "Студентська весна", КВК та ін.). 

Деканат, куратори 

курсів 
Березень 2020 

3.8. 

Розвивати політичні, правові, екологічні, трудові навики студентів 

шляхом організації роботи клубів, спортивних секцій, лекцій, бесід, 

конкурсів, олімпіад, зустрічей з провідними фахівцями України та 

зарубіжжя. 

Деканат,  куратори Упродовж року 

4. Виховна робота в гуртожитку 

4.1. Проведення днів кафедри. 
Деканат, кафедра, 

куратори 
Щорічно, березень, 

квітень 

4.2. 
Відвідування гуртожитку та проведення бесід на морально-етичні 

теми. 

Куратори, тренери 

груп СПВ 
Упродовж року 

4.3. Надання допомоги в обладнанні гуртожитку. Деканат, куратори За необхідності 

4.4. 

Проведення лекцій, бесід щодо попередження порушень дисципліни, 

наркоманії, вживання спиртних напоїв та інших антисоціальних 
проявів серед студентів проживаючих в гуртожитку №4. 

Деканат, куратори Щорічно 

4.5. Проведення конкурсу "Кімната року". Студрада Щорічно 

5. Індивідуальна виховна робота 

5.1. Налагодження контактів з батьками студентів. Куратори Упродовж року 

5.2. Відвідування студентів, які проживають у сім'ях та на квартирах. Куратори За необхідності 

5.3. Проведення бесід на морально-етичні теми з окремими студентами. Куратори За необхідності 

5.4. 
Проведення індивідуальної роботи з особливо талановитими 

студентами. 

Тренери груп СПВ, 

куратори 
Упродовж року 

5.5. 

Проведення інформаційно-просвітницької та попереджувальної 

роботи щодо запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної 

дискримінації серед дітей, учнівської та студентської молоді й 

батьківської громадськості.  

Деканат, 
Зав.кафедрами, 

куратори, науково-

педагогічні 
працівники 

Упродовж року 



6. Навчання кураторів 

6.1. 
Брати участь в університетському та факультетському семінарі 
кураторів. 

Деканат, куратори Листопад 2019 

6.2. 
Участь науково-педагогічних працівників у семінарі кураторів 

факультету. 

Науково-педагогічні 

працівники 
Упродовж року 

6.3. 
Запровадити практику періодичного заслуховування на засіданнях 

кафедри звітів кураторів. 

Зав.кафедри спорту і 

спортивних ігор 
Лютий 2020 

6.4. 
Семінар-практикум “Організація і проведення кураторських годин” 

(з досвіду роботи кращих кураторів). 

проректор з вих. 
роботи, заст. деканів 

з вих. та профорієнт. 

роботи, куратори 

Листопад 

6.5. 
Нарада кураторів академгруп “Підведення підсумків роботи в 
академгрупах”. 

 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Травень 

6.6. 
Підсумки сесій в академгрупах. 

 

Заст. декана з 
виховної та 

профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Лютий, червень 

6.7. 
Інформування батьків студентів про успіхи у навчанні і громадській 

роботі. 
Куратори Упродовж року 

7. Виховна робота в трудовому колективі 

7.1. 
Заслуховувати на засіданнях кафедри питання про стан морально-
етичних відносин в колективі. 

Зав.кафедрою Щорічно 

7.2. Привітання членів кафедри з визначними подіями в їх житті. 

Профорг, 

ст.лаборант, 
викладачі 

Упродовж року 

7.3. Організація спільних сімейних відпочинків. 
Науково-педагогічні 

працівники 
Упродовж року 

7.4. 
Прийняття участі у святкуванні урочистих подій кафедри, 

університету, факультету. 
Члени кафедри За окремим планом 

8. Морально-правове виховання 

8.1. 
Організація зустрічей студентів 4 курсу з працівниками 

прокуратури,  юристами. 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи, куратори, 

Тренери груп СПВ 

Листопад, Березень 

8.2. 

Проведення бесід в академгрупах:                                                                                         
– “До Дня прав людини”; 

– “Насильство у сім’ї та його попередження”;                                                         

– “Свобода віросповідань в Україні”;                                                                                       
– “Права молодого спеціаліста під час працевлаштування”;  

– “Виховання релігійної терпимості”; 

– “Захист прав людини в Україні”; 
–  “Зміни Конституції України”;  

–  “Чи в правовій державі ми живемо”; 

–  Криміногенна ситуація в молодіжному середовищі”.                                                                                                                                                                                                                 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи 

 

Куратори 
 

Тренери груп СПВ 

Грудень 

Травень 
Квітень 

Травень 

Лютий 
Квітень 

Квітень 

Травень 
Лютий 

8.3. Робота лекторію “За здоровий спосіб життя”.   

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи, куратори 

Один раз на місяць 

8.4. 
Проведення акції “Молодь проти   наркоманії, злочинності і 

насильства” (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом).                                                                                               

Завкафедри, 

куратори 
1 грудня 



8.5. 
Заходи до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням та 
вживання наркотиків.     

Куратори, активи 
груп 1-3 курсів 

Квітень, травень 

9. Національно-патріотичне виховання 

9.1. 

Ознайомлення студентів першого курсу з історією виникнення та 

основними віхами розвитку навчального закладу (проведення 

тематичних виховних годин та відвідування музею університету). 

Заст. декана з 

виховної та 
профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Вересень 

9.2. 

Заходи присвячені річниці утворення університету: 
– рочистості присвячені 70-ій річниці утворення факультету: 

– зустрічі з ветеранами навчального закладу; 

– проведення тематичних годин ”Значення утворення українського 
державного університету в Камянці-Подільському для ствердження 

української державності”. 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи, куратори 

вересень 
 

Жовтень 

 
Листопад 

 

9.3. 
Година присвячена Дню Збройних Сил України. 

 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи, куратори 

Грудень 

9.4. День рідної мови. 
Кафедра української 

мови, куратори 
Лютий  

9.5. 
Тематичний вечір “День захисника Вітчизни”. 

 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи, викладачі 

Лютий 

9.6. 
“Хвилина памяті” (вечір-реквієм до річниці Чорнобильської 
трагедії). 

Заст. декана з 

виховної та 
профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Квітень 

9.7. Великдень – свято Воскресіння. Куратори академгруп Квітень 

9.8. 
“Низький уклін Вам ветерани” до Дня Перемоги у Великій 

вітчизняній війні. 
Куратори академгруп Травень 

10. Культурно-масова робота 

10.1. Відзначення Міжнародного дня студента. 

Заст. декана з 
виховної та 

профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Листопад 

10.2. 
Університетський чемпіонат КВН серед команд факультетів. 

 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи, куратори 

Листопад 

10.3. Спартакіада університету з видів спорту.  

Заст. декана з 
виховної та 

профорієнтаційної 

роботи, тренери груп 
СПВ 

Квітень 

10.4. Огляд художньої сомодіяльності факультетів 

Заст. декана з 

виховної та 
профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Упродовж року 

10.5. Фестиваль студентської творчості “Таланти серед нас”. 

Заст. декана з 
виховної та 

профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Грудень 

10.6. День Святого Валентина.                                                                                                                                                   

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи, куратори 

Лютий 



10.7. 
Святкові новорічні вечори. 

 

Заст. декана з 
виховної та 

профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Грудень 

10.8. 
Розважальна програма “Гуморина – 2020”. 

 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи, куратори 

Квітень 

11. Трудове виховання 

11.1. 
Проведення санітарних днів в аудиторіях, які закріплені за 
академгрупами 1-3 курсів. 

Заст. декана з 

виховної та 
профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Грудень, травень 

11.2. Організація ремонтних робіт у коридорах та кімнатах гуртожитків. 
Студрада, комендант, 

куратори 
Квітень, травень 

11.3. Огляд-конкурс “Краща кімната гуртожитку”. 
Комісія з вих. 

роботи, куратори 
Лютий 

11.4. 
Участь студентів у загальноміських акціях по впорядкуванню та 

прибиранню території міста, спортивної бази університету. 

Завкафедри, тренери 

груп СПВ, викладачі 
кафедри 

Упродовж року 

12. Сімейно-родинне виховання 

12.1. 
Проведення виховної години на тему: “Законодавство України про 
шлюб та сімю” на 1-3 курсах. 

Заст. декана з 

виховної та 
профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Березень 

12.2. 
Проведення індивідуальних психологічних консультацій з питань 
корекції родинно-сімейних стосунків. 

директор центру 

соціально-

психологічної 

служби ун-ту, 
куратори 

Упродовж року 

12.3. “Рідна мати моя” (святкування дня Матері). 

Заст. декана з 

виховної та 
профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Травень 

12.4. Відзначення міжнародного дня сімї. 

Заст. декана з 
виховної та 

профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Травень 

13. Екологічне виховання 

13.1. 
Організація туристичних походів з метою  вивчення та збереження 
місцевої флори та фауни. 

Заст. декана з 

виховної та 
профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Вересень, травень 

13.2. 
Проведення тематичного вечора “Екологічні проблеми України: іх 

причини та наслідки”. 

Заст. декана з 
виховної та 

профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Квітень 

13.3. Проведення фотоконкурсу “Планета – наш спільний дім”. 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи, куратори 

Квітень 

13.4. Озеленення та благоустрій території університету. 

Заст. декана з 

виховної та 
профорієнтаційної 

роботи, куратори 

Березень, квітень 



14. Спортивно-оздоровча робота 

14.1. 

Проведення спортивних заходів до дня фізичної культури та спорту:  
– настільний теніс; 

– волейбол; 

– футбол; 
– Легкоатлетичний крос. 

Тренери груп СПВ Вересень 

14.2. Турнір пам’яті В. І. Білоуса з волейболу серед жіночих команд Прозар М. В. Листопад 

14.3. 
Турнір пам’яті С. М. Сінгаєвського з баскетболу серед чоловічих 
команд. 

Одайник В.В. Грудень 

 14.4. 
Першість факультету фізичної культури з настільного тенісу серед 

студентів 4 курсу. 
Алєксєєв О.О. Лютий, березень 

14.5. 

Спартакіада серед професорсько-викладацького складу: 

- з волейболу; 

- з настільного тенісу; 

- з шахів; 

- з кульової стрільби 

Завкафедри, 

викладачі кафедри 
Березень 

14.6. 
Фінальні змагання з рухливих ігор за програмою “Веселі старти” 
серед студентів першого курсу.   

Викладачі з ТіМ 

викладання рух ігор 

та забав 

Травень 

14.7. 
Участь спортсменів факультету, університету у міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах, турнірах.                                                                                                                                                         
Тренери груп СПВ Упродовж року 

15. Профорієнтаційна робота 

15.1. 

– Співпраця  з ДЮСШ №1, №2, міста Кам’янця-Подільського;   
   ДЮСШ №3 міста Хмельницького; ЗОШ, ліцеями, гімназіями,   

   коледжами міста і області;  

– – з провідними фахівцями в галузі фізичної культури і спорту;  

– – підтримувати зв’язки волейболістів з ДЮСШ м. Хмельницького    

–    (клуб Новатор), ДЮСШ м. Чернівці.  

– – налагодження зв’язків борців з ДЮСШ та клубами м. Коломия,  
–    Києва, Нітішина, Дунаївців, Кам’янця-Подільського, Чернівців,    

   Хмельницького та ін.  

Тренери-викладачі з 

видів спорту кафедри 
Упродовж року 

15.2. Під час педагогічної практики. 
Керівники пед. 

практики 
Під час практики 

15.3. 
Проведення профорієнтаційної роботи студентами за місцем 

проживання. 

Студенти 4 курсу, 

тренери груп СПВ 
Упродовж року 

15.4. Дні відкритих дверей в університеті. 

Заст. декана з 

виховної та 

профорієнтаційної 
роботи 

Грудень, Січень, 

лютий, березень 

15.5. Ярмарка професій. 

Заст. декана з 
виховної та 

профорієнтаційної 

роботи, тренери груп 
СПВ 

Травень 

15.6. Зустрічі учнів шкіл міста з провідними спортсменами факультету. 

Заст. декана з 

виховної та 
профорієнтаційної 

роботи, тренери груп 

СПВ 

Упродовж року 

 

                  Завідувач кафедри спорту 

                  і спортивних ігор                                                            М. В. Прозар 


