
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  

НА 2020-2025 рр. 

                                              НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ   ВИХОВАННЯ 

 

№

№ 
Назва виховних заходів 

Курс  

ф-тет 
Термін Відповідальний 

1 2 3 4 5 

1     Урочисті збори на честь 

першокурсників «Посвята в студенти». 

1 31.08 Ректорат, 

відділ КМР, 

студрада 

  

2 Лекція до Дня знань.  1-5 01.09   Перша лекція   

3 Ознайомлення першокурсників з 

історією університету, його традиціями, 

правилами внутрішнього розпорядку 

тощо. 

1 вересень музей, 

куратори, 

директор 

студмістечка, 

газета «З іменем 

Остроградського» 

  

4 Ушанування ветеранів університету, 

поздоровлення викладачів з Днем 

працівника освіти. 

1-5 жовтень Студрада,  

студпрофком 

газета, музей 

  

5 Робота по формуванню музею 

університету. 

 

 . 

 

 

   

6 Ушанування пам'яті  видатного 

вченого-математика  

М.В. Остроградського (проведення  

круглих столів, 

математичних конкурсів тощо). 

 

1-4 24 

вересня 

( до дня 

народжен

ня) 

 

 

Музей, 

студентська рада, 

кафедра вищої 

математики 

  

 7 Вивчення на лекціях і семінарах 

героїчної історії українського народу, 

його культури та традицій. 

1-2         Пост.                Гуманітарні  

кафедри 

  

8 Конкурси студентських рефератів, 

присвячені визначним історичним 

подіям, персоналіям. 

1-2  Пост. Гуманітарні 

кафедри 

  

9 Конкурси студентських стіннівок, 

інформаційних листівок тощо, 

присвячених пам’ятним історичним 

датам та особистостям. 

 

1-5 Пост. Гуманітарні 

кафедри, студради 

факультетів (ін-тів)  

  

10  Проведення Днів   інститутів і 

факультетів.                        

1-5 Раз на рік  Студради, кафедри, 

деканати 

  

11 Проведення Дня університету.  1-5 травень ВВКМР, студрада, 

профком 

  



співробітників, 

студпрофком 

12 Заходи до  Дня захисника Вітчизни. 

Зустрічі з ветеранами   АТО-ООС. 

1-5  14.09 Кафедра 

українознавства,  

куратори, ВВКМР 

  

13 Інформаційні акції   пам'яті жертв 

голодомору  та політичних репресій. 

1-3 До 25.11  Кафедра 

українознавства, 

бібліотека, газета  

  

14 Участь студентів у заходах до Дня 

міста, у покладанні квітів до 

пам’ятників загиблим  воїнам – 

визволителям. 

1-5  29.09 Куратори, студрада   

15 Вікторини, конкурси, виставки книг 

тощо до  Дня української писемності та 

мови. 

1-3           09.11 Кафедра україно-

знавства, газета «З 

іменем 

Остроградського», 

бібліотека 

  

16 Заходи до Дня  рідної  мови: 

поетичні конкурси, зустрічі з 

літераторами, вікторини, рейди, 

виставки книг тощо. 

1-5 21.02 Кафедра україно- 

знавства, газета, 

студрада, 

бібліотека 

  

17  Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні. 1-5 лютий Ректорат, профком, 

студрада 

  

18 Ушанування пам’яті Т.Г. Шевченка. 

 

1-5 09-10.03 Кафедри 

українознавства, 

Газета, 

студрада, 

бібліотека, ВВКМР 

  

19 Виставка української книги до 

Всесвітнього дня книги. 

 квітень бібліотека   

20 Вшанування ветеранів Другої світової 

(Великої Вітчизняної) війни, 

покладання  квітів до пам’ятників 

загиблим воїнам-визволителям, участь 

у мітингах на честь свята Перемоги, 

зустрічі в студентських групах з 

ветеранами війни. 

1-5 травень Студрада, 

студпрофком 

деканати, 

куратори, 

кафедра 

українознавства 

  

21 Діяльність Євроклубу.  Інформування 

студентів з питань європейської 

інтеграції. 

Проведення інформаційної  акції  до  

Дня Європи. 

 

1-5 Протягом 

року 

травень 

  

Відділ 

міжнародних 

зв’язків, бібліотека, 

кафедри іноземних 

мов, перекладу, 

газета  

  

22 Урочисте вручення дипломів 

випускникам університету. 

4-5 Червень, 

липень. 

Деканати, кафедри   

 

ТРУДОВЕ,  ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ 

 



1                                    2                                               3                   4                       5                  

1 Ознайомлення першокурсників з 

традиціями університету, трудовими 

здобутками кращих викладачів та 

випускників. 

1-4  Вересень 

жовтень 

Музей, 

куратори, 

газета  

   

2.  Допомога студентам в оволодінні 

навичками  наукової організації праці, 

роботи в бібліотеках з каталогами та 

літературою. 

1-4 Протягом 

року 

Викладачі, 

куратори 

   

3 Залучення студентів до науково-

дослідної роботи,  діяльність ради 

молодих учених, студентського 

наукового товариства. 

1-5 Протягом 

року 

НДЧ ( за 

окремим 

планом), 

кафедри 

 

 

 

  

4 Проведення заходів до Дня науки.  травень НДЧ, кафедри    

5 Здійснення контролю за успішністю і 

дисципліною студентів. Проведення 

бесід, робота з батьками. 

1-5 Протягом 

року 

Куратори, 

деканати 

   

6 Організація студентських  наукових 

конференцій,  семінарів, «круглих 

столів», дебатів, конкурсів рефератів 

тощо. 

1-5 Протягом 

року 

НДЧ,  

зав.кафедр 

   

7 Організація зустрічей студентів з 

діловими людьми, підприємцями, 

керівниками підприємств, 

випускниками університету, які 

досягли успіхів у роботі та кар’єрі. 

1-5 Протягом 

року 

Декани, зав. 

кафедрами, 

студрада 

   

8  Проведення «Ярмарок вакансій». 4-5 2 рази на 

рік 

Відділ прктик та 

працевлаштуван

ня, студрада, 

деканати 

   

9 Організація Днів відкритих дверей, 

залучення до їх проведення студентів. 

1-5 Квітень, 

травень 

Приймальна 

комісія, декани, 

кафедри 

   

10 Профорієнтаційна робота  

студентського активу серед школярів 

та учнів коледжів. 

4,5 Березень-

квітень 

Кафедри, 

студрада, газета 

 

 

   

11 Організація конкурсу «Краща 

академічна група». 

1-4 Протягом 

року  

Студрада, 

студ. 

профком 

   

12 Організація конкурсу «Студент року» 

 (за номінаціями)  

1-5 Протягом 

року  

Студрада, 

студ. профком 

 

 

  

13 Організація свята до Міжнародного 

дня студента  – відзначення  кращих  

студентських груп та студентів. 

 листопад Студрада, відділ 

ВКМР 

   

14 Участь у  двомісячнику з озеленення, 

чистоти і благоустрою та у трудових 

акціях.  

 

1-5 

Квітень, 

протягом 

року 

Студрада, 

куратори 

   



15 Висвітлення у газеті «З іменем 

Остроградського» та на сайті ун-ту 

здобутків кращих студентів у навчанні, 

науковій діяльності, громадському 

житті. 

1-5 Протягом 

року, 

постійно  

Студрада, 

газета, деканати, 

ВВКМР 

 

   

16 Відзначення студентів  – відмінників 

навчання, активістів. Зустрічі з 

ректором, проректорами. 

1-5 Протягом 

року 

Студрада,  

Перший 

проректор 

      

 

 

                               

  

 
ПОЛІТИЧНЕ І ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

 

 1                                 2                                                3                   4                       5                

1 Семінари, круглі  столи, дискусії з  

політико-правових проблем розбудови 

правової демократичної держави та 

громадянського суспільства в Україні. 

1-4 Протягом 

року  

Кафедри 

галузевих 

юридичних 

наук, історії, 

теорії держави і 

права, інші 

кафедри 

 

2 Бесіди в групах щодо  ознайомлення 

студентів, у т.ч  мешканців 

гуртожитків,  з правилами 

внутрішнього розпорядку. 

1-5  До 15 

вересня  

Куратори, зав. 

гуртожитками, 

студактив 

 

 

3 Організація чергування студентів  і 

викладачів у навчальних корпусах, під 

час проведення культурно-масових 

заходів, у гуртожитках. 

1-4 Пост. Деканати, 

Зав. 

гуртожитками, 

студрада, 

студпрофком 

 

4 Діяльність студентського загону 

охорони громадського порядку. 

 Пост. студпрофком, 

студрада 

 

5  Організація роботи телефонів довіри, 

скриньок довіри.  

 Пост. Проректор, 

нач.ВВКМР 

 

6 Індивідуальні бесіди зі студентами - 

порушниками дисципліни. 

1-5 Пост. Куратори,  

деканати, 

студрада, 

 

 

7 

 
Організація діяльності  Юридичної 

клініки. 

Діяльність Дебатного кулубу і клубу  

«Пульс часу». 

1-2 

 

1-4 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

ФПГСН, 

кафедра ТІДП 

ФУ, ФПГСН 

 

8 Зустрічі в студентських колективах із 

політичними діячами, представниками 

влади, правоохоронних  органів. 

1-5 Протягом 

семестру 

Декани, зав. 

кафедрами, 

куратори 

 

9 Лекції провідних викладачів кафедр, 

бесіди кураторів з проблем соціально-

економічної та політичної ситуації в 

Україні. 

1-5        Протягом 

року 

Зав. кафедрами  

10 

 

 Молодіжні акції, тематичні виставки, 

інформаційні листи, бесіди, 

1-5 Листопад-

грудень 

Студрада, студ. 

профком, 

 



 

 

 

 

 

 

11. 

анкетування, тренінги до Дня прав 

людини («16 днів боротьби з 

насиллям», протидія булінгу, 

цькуванню, домашньому насильству, 

насильству над жінками, сексизму 

тощо). 

Розміщенна на сайті університету 

інформаційних матеріалів, 

присвячених проблемам тероризму, 

насилля, булінгу, сексизму тощо. 

кафедри, 

деканати, 

ВВКМР 

 

 

 

Нач.ВВКМР 

 

 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

  1                                      2                                               3                4                       5                  

1 Вивчення на лекціях і семінарах 

морально-етичних проблем, 

обговорення етичних проблем  у 

студентських групах, гуртожитках. 

1-5     Протягом 

року 

Гуманітарні 

кафедри, 

куратори, 

вихователі 

 

 

 

 

2 Круглі столи та ділові ігри з проблем 

етики ділового спілкування та 

етикету. 

1-5 Протягом 

року 

куратори  

      

3 Проведення антиалкогольних та 

антинаркотичних акцій, бесід у групах 

та гуртожитках із проблем 

профілактики захворювань на СНІД, 

туберкульоз, з питань цивільного 

захисту тощо. 

1-4 Протягом 

року 

Куратори 

студ.рада, 

медчастина 

газета 

 

 

4  Виховна робота щодо здорового 

способу життя у гуртожитках:  

 зустрічі з лікарями, 

 бесіди кураторів, заст. деканів. 

 

 

1-5  Протягом 

року 

Куратори, 

студради 

гуртожитків 

 

5  Привітання викладачів з Днем 

працівника освіти. 

 жовтень  Студрада, 

артклуб 

«Студент» 

 

6 Молодіжні акції до Міжнародного дня 

боротьби з ВІЛ-СНІДом ( випуск 

листівок, бесіди в групах). 

 01.11 Студрада, 

куратори, 

медсанчастина, 

газета 

 

 

7 

 

 

8.  

Проведення тематичних заходів до 

Міжнародного жіночого Дня 8 березня, 

до Дня матері, Дня Батька тощо. 

Проведення благодійних акцій («Від 

серця до серця», «Допоможи армії», 

 Протягом 

року 

Студрада, 

профком, 

ВВКМР, газета 

Студрада, 

профком, 

 



«Святий Миколай – дітям», 

«Допоможи тваринам»), здійснення 

волонтерської діяльності та шефської 

роботи (госпіталь для ветеранів, 

дитячий будинок, школа-інтернат). 

ВВКМР 

 

 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1                                2                                                   3                     4                     5                

1  Екологічні вікторини, конкурси, 

круглі столи, конференції. 

1 Протягом 

року 

Кафедри ФПН, 

бібліотека 

 

2 Інформаційні акції до Дня довкілля, 

Дня Чорнобильської трагедії, 

Всесвітнього Дня середовища 

проживання. 

1-4 Протягом 

року 

Кафедри ФПН, 

бібліотека 

 

3 Трудові акції з прибирання території, 

озеленення тощо. 

1-4 Протягом 

року 

Студрада, 

куратори 

 

 

4.  Екологічні походи до регіонального 

ландшафтного парку «Кременчуцькі 

плавні», до Устимівського 

дендропарку та ін. 

  Деканати, 

кафедри ФПН 

 

 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

   1                                     2                                                3                 4                     5                   

1 Проведення Днів факультетів 

(інститутів).              

 

 

 1-5 Протягом 

року, за 

окремим 

планом 

Студради 

факультетів, 

ВВКМР. 

. 

2   Інтелектуальні ігри «Брейн-ринг», 

«Що? Де? Коли?». 

  Протягом 

року  

ВВКМР, 

Ліга 

інтелектуальних 

ігор, стадрада 

 

3 Робота клубів та гуртків за інтересами.  Згідно з 

планом 

культурно-

масової 

роботи 

ВВКМР  

4. Обласний фестиваль-конкурс 

студентського аматорського 

мистецтва «Студентська весна». 

 За окремим 

планом 

Студрада, 

ВВКМР 

  

 

5. Концерти, фестивалі, конкурси 

(«Університет шукає таланти»,  

«Найкреативніша команда» тощо). 

 

 Згідно з 

планом 

Студрада, 

ВКМР 

. 

 

6  Робота школи культорганізаторів.  Згідно з 

планом 

Зав. відділом 

ВКМР 

 

7 Відвідування студентами музею, 

художніх виставок, організація 

екскурсій  історичними місцями 

 Протягом 

року 

Студради,  

студпрофком 

куратори, 

 



 

8 Організація відвідувань студентами  

театральних вистав, художніх 

виставок тощо. 

 Протягом 

року 

Куратори  

      

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ  

( за окремим планом спортивно-масових заходів) 

 

  1                                      2                                                3                  4                   5                    

1 Бесіди щодо здорового способу життя, 

фізіологічних особливостей організму, 

норм харчування, фізичних 

навантажень. 

1-4 Протягом 

семестру  

Кафедри 

фізвиховання, 

здоров’я людини  

 

 

2 Тестування студентів для визначення  

їх фізичної підготовки. 

1 Осінній 

семестр 

Кафедра 

здоров’я людини  

 

 

3 Медичний огляд  студентів. 1-4 щорічно Медсанчастина,  

4 Залучення студентів до занять у 

спортивних секціях. 

1-4 Протягом 

року 

кафедра здоров’я 

людини  

 

 

5 Організація спартакіад на 

факультетах. 

 

1-4 Протягом 

року, 

згідно з  

планом 

 Спортклуб, 

кафедра здоров’я 

людини 

 

6 Організація спартакіади серед 

мешканців гуртожитків. 

 Протягом 

року 

спортклуб  

7 Організація спартакіади університету.  Протягом 

року 

 Спортклуб  

8 Участь в Універсіаді Полтавщини.  Протягом 

року 

спортклуб  

9 Участь у  Першості України серед 

ВНЗ. 

 Згідно з 

планом 

спортклуб  

10 Організація товариських змагань, 

турнірів з різних видів спорту. 

 Згідно з 

планом 

Спортклуб, 

студпрофком, 

студрада 

 

11 Організація спортивних свят до Дня 

фізичної культури і спорту України, 

Всесвітнього дня здоров’я. 

1-4 Вересень, 

квітень 

спортклуб, 

студрада 

 

  1-4    

12 Пропаганда здорового способу життя 

та  спортивних здобутків у засобах 

масової інформації, оформлення 

спортивних стендів, інформаційних 

листків, поздоровлень, висвітлення на 

електронних сайтах кафедр та 

університету.  

1-4 Протягом 

року  

Кафедри, 

спортклуб, 

газета 

 

 

13  Організація туристичних  і 

альпіністських походів і змагань. 

 Протягом 

року  

Спортклуб, 

туристичний 

клуб, студрада 

 



 

РОБОТА СТУДРАДИ ТА СТУДЕНСЬКОГО ПРОФКОМУ 

 

 1                                        2                                             3                    4                    5                 

1 Звітно-виборчі конференції  органів 

студентського самоврядування.  

  

 

 Щорічно 

 

студрада  

2 Робота студрад факультетів, 

гуртожитків,  університету, профбюро 

та профкому (згідно з планами). 

 Постійно  Студради, 

профбюро, 

профком 

студентів 

 

3 Робота школи лідера , школи 

культорганізатора ( згідно з планом). 

 

 

1-4 Протягом 

семестру 

Студрада, 

ВВКМР 

студ. проф- 

ком 

 

 

 

 

4  Організація роботи студентського 

загону охорони громадського порядку. 

 Протягом 

семестру  

Перший 

проректор, 

студрада 

 

5  Зібрання студентського активу, 

зустрічі з ректором і проректорами. 

1-5 Раз на 

квартал 

Студрада, 

студпрофком 

 

6 Соціологічні  дослідження серед 

студентів. 

1-5 протягом 

семестру  

студрада, 

профком 

студентів 

 

7 Робота студентського бюро 

працевлаштування.  

 Квітень - 

червень 

студрада  

8 Робота студрад у гуртожитках.   Згідно з 

планом 

Директор 

студмістечка, 

вихователі 

 

9 Конкурс на кращу кімнату в 

гуртожитках, кращий гуртожиток . 

  Лютий- 

травень 

Студ.проф- 

ком, студради 

гуртожитків 

. 

10 Волонтерська робота. Організація 

благодійних акцій. 

 Протягом 

року 

студ рада, 

профком, 

кафедри  

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1                                     2                                               3                 4                    5                   

1  Робота школи кураторів. 

Наради кураторів на факультетах.   

  Раз на  

квартал 

 

Перший 

проректор, нач. 

ВВКМР, 

заст. деканів 

 

 

2 

 

Робота кураторів ( згідно з планами 

роботи кураторів та планами виховної 

роботи кафедр). 

1-4 Протягом 

семестру, 

Куратори, 

зав. кафедрами, 

заст. деканів 

 

3 Конкурс «Кращий куратор 

факультету». 

 Протягом 

року  

Декани  

4 

 

5 

 

 

Засідання Ради з виховної роботи. 

 

Наради із заступниками деканів 

факультетів (інститутів) з виховної 

роботи. 

 Раз у 

квартал 

Друга, 

четверта 

середа 

Перший 

проректор, нач. 

ВВКМР  

 

 

 



6 Засідання студрад, профбюро, 

профкому. 

Два рази 

на місяць 

Голова 

студради, голова 

профкому 

 

7 
 

Організація і проведення заходів, 

присвячених 100-річчю університету. 

  

2021 

 

Усі структурні 

підрозділи 

університету, 

студактив 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Випуск газети «З іменем 

Остроградського». 

 

Оновлення головного інформаційного 

веб-сайту університету. 

 

Висвітлення інформаційних приводів у 

засобах масової інформації міста. 

 Раз на 

місяць 

 

Постійно 

 

 

Постійно 

Редактор газети, 

відповідальна за 

випуск 

Зав.відділами, 

проректори, нач. 

ВВКМР 

Відповідальна за 

зв’язки з 

громадськістю 

 

 

 

 

Перший проректор                                                                          В. В. Никифоров  
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