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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 2019-2020 н.р.  

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Поселення студентів у гуртожитки, 

ознайомлення їх з правилами проживання у 

гуртожитках та технікою безпеки. 

Кінець серпня 

– вересень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

2.  Вибори активу академічних груп студентів 

перших курсів. 

Вересень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

3.  Облік неповнолітніх студентів, студентів, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, сиріт, 

осіб з особливими потребами, студентів із сімей 

учасників АТО серед першокурсників та 

планування індивідуальної роботи зі студентами 

цих категорій. 

Вересень 

 

Данчук Ю.П., куратори 

академічних груп 

4.  Виявлення неповнолітніх студентів, студен-тів, 

які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 

сиріт, осіб з особливими потребами серед 

першокурсників та планування індивідуальної 

роботи зі студентами цих категорій. 

Вересень 

 

 Гоцуляк Н.Є., куратор 1 

курсу 

5.  Проведення заходів, присвячених Дню знань та 

початку нового навчального року. 

Вересень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп  

6.  Забезпечення психологічної підтримки 

першокурсників у період адаптації до умов 

навчання в університеті. 

Вересень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

7.  Ознайомлення першокурсників з правами і 

обов’язками студентів. 

 

Вересень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратор 1 

курсу 

8.  Організація та проведення інструктажів з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Вересень куратори академічних 

груп 

9.  Ознайомлення студентів-першокурсників з 

історією та основними віхами розвитку 

університету (проведення тематичних виховних 

годин та відвідування музею університету). 

Вересень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратор 1 

курсу 

10.  Проведення тематичних годин, круглих столів, 

публікація матеріалів у газеті «Студентський 

меридіан», розміщення їх на сайті університету 

та на сайті «Університет вечірній» до 

Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму. 

 

Вересень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

11.  Формування інформаційної бази 

студентів, які мають творчі здібності. 

 

Жовтень Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

12.  Організація виховних годин з формування у 

студентів високої патріотичної свідомості, 

почуття вірності, любові до батьківщини, 

турботи про благо свого народу, готовності до 

виконання громадянського і конституційного 

обов’язку із захисту національних інтересів, 

незалежності України, сприяння становленню її 

як правової, демократичної, соціальної держави 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

 

 

 

 

13.  Заходи щодо формування у студентів відчуття 

приналежності до України, усвідомлення себе 

українцем, почуття особистої відповідальності 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 
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за долю держави та українського народу.  

14.  Організація психологічної допомоги студентам, 

що постраждали під час силових протистоянь в 

Україні 

 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є.,  куратори 

академічних груп 

15.  Участь студентів-волонтерів в 

університетських, міських, обласних та 

всеукраїнських благодійних акціях, 

соціальних проектах тощо. 
 

Упродовж 

семестру 

 

 

 

Гоцуляк Н.Є.,  куратори 

академічних груп 

 

 

 

16.  Святковий концерт, присвячений 

Всесвітньому дню вчителя та Дню 

працівника освіти. 
 

 

3 жовтня 

 

Гоцуляк Н.Є.,  куратори 

академічних груп 

17.  Посвята першокурсників у студенти  Жовтень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратор 1 

курсу 

18.  Проведення заходів з нагоди Дня козацької 

слави (виховні години, круглі столи, творчі 

конкурси, спрямовані на висвітлення історії 

козаччини). 

Жовтень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

19.  Проведення заходів, присвячених 101 річниці 

утворення університету: 

- урочистий концерт з нагоди 101 річниці 

утворення університету; 

- зустрічі з ветеранами навчального закладу; 

тематичні години „Український державний 

університет у Кам’янці-Подільському та 

ствердження української державності”. 

Жовтень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

20.  Диспути, тематичні лекції-бесіди, круглі столи, 

виховні години до Дня звільнення України від 

німецько-фашистської окупації. 

Жовтень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

21.  Інформування батьків студентів про успіхи їх 

дітей у навчанні та громадській роботі. 

Упродовж 

семестру 

Куратори академічних 

груп 

22.  Організація зустрічей студентів з інспек-тором 

у справах неповнолітніх, з працівниками 

прокуратури,  міського відділу юстиції, 

юристами. 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

23.  Проведення акції «Запали свічку пам’яті 

жертвам голодомору та політичних репресій». 

Листопад 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

24.  Відзначення річниці «Революції Гідності». Листопад  

 

Куратори академічних 

груп 

25.  Проведення круглого столу «Причини 

виникнення міжетнічної ненависті та 

можливості утвердження толерантності» з 

нагоди Міжнародного дня толерантності. 

Листопад 

 

Гоцуляк Н.Є.,  куратори 

академічних груп 

26.  Проведення акції „Ми проти наркоманії, 

злочинності і насильства” (до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом). 

Грудень 
Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

27.  Проведення виховних годин, круглих столів, 

бесід із профілактики злочинів на сексуальному 

ґрунті серед молоді. 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

28.  Проведення виховних годин в академічних 

групах з профілактики ксенофобії і расистських 

проявів серед студентської молоді. 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

29.  Проведення виховних годин “Етнокультурні Упродовж Гоцуляк Н.Є., куратори 
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цінності українського народу” в академічних 

групах студентів. 

семестру академічних груп 

30.  Проведення спільно з дирекцією Націо-

нального історико-архітектурного заповідника 

„Кам’янець” заходів зі збереження об’єктів 

культурної спадщини. 

Упродовж 

семестру  

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

31.  Огляд-конкурс колективів художньої 

самодіяльності факультетів. 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є.,  куратори 

академічних груп 

32.  Участь команд КВК університету у  міських та 

обласних змаганнях. 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є.,  куратори 

академічних груп 

33.  Участь творчих колективів університету у 

фестивалях, конкурсах міського, обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

34.  Участь студентів у загальноміських акціях з 

впорядкування території міста. 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є., 

35.  Організація роботи «Школи молодого 

психолога»  

Упродовж 

семестру 

Славіна Н.С., Гоцуляк 

Н.Є.,  викладачі 

кафедри  

36.  Інформування батьків студентів про успіхи їх 

дітей у навчанні та громадській роботі 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

37.  Проведення санітарних днів в аудиторіях, які 

закріплені за академічними групами студентів. 

Упродовж 

семестру 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

38.  Проведення огляду-конкурсу “Краща кімната 

гуртожитку”. 

Грудень - 

березень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

39.  Проведення огляду-конкурсу студентських 

вертепів. 

Грудень 

 

Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

40.  Проведення заходів з відзначення Дня пам’яті 

Героїв Крут. 

Січень 2020 р. Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

41.  Проведення заходів з відзначення Дня 

Соборності України. 

Січень 2020 р. Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

42.  Проведення акцій «Передай тепло свого серця», 

«Студентська молодь проти наркоманії, 

злочинності і насильства», «Не дай СНІДу 

шанс», «Запали свічку», «Захисти себе сам» (до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом).  

Жовтень-

квітень 

Гоцуляк Н.Є.,  куратори 

академічних груп  

43.  Проведення бесіди «Герої не вмирають» лютий Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

44.  Заходи до Дня народження КСПП квітень Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

45.  Виховні заходи до Дня психолога квітень Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

46.  Виховні заходи «Наш низький уклін матерям» травень Гоцуляк Н.Є., куратори 

академічних груп 

 

 

Завідувач кафедри загальної 

та практичної психології                                             Л.А.Онуфрієва 
 

 

 

 

 


