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Вступ 

План виховної роботи на факультеті носить комплексний характер, 

охоплює всі сфери життєдіяльності студентів, є складовою частиною освітнього 

процесу. Педагогічний колектив факультету початкової освіти керуючись у 

своїй роботі Конституцією України, Указом Президента України «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання» № 286/2019 від 18 

травня 2019 року, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

(із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 

2019 року № 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.06.2015 р. № 641»), виховує громадянина-патріота своєї 

Батьківщини, готового до подальшої освіти і професійної діяльності, з вільними 

політичними і світоглядними переконаннями, формує творчу особистість 

студента, свідоме ставлення до обов’язків, повагу до національних цінностей 

нашого народу, вироблення навичок здорового способу життя. 

При плануванні виховної роботи на 2022/2023 навчальний рік основою 

стали такі принципи виховання: 

– психологічна та емоційна підтримка студентів;  

– навчання правил поведінки в умовах воєнного стану (під час повітряних 

тривог, поводження з вибухонебезпечними предметами; 

– перша медична допомога тощо) 

– заходи національно-патріотичної спрямованості; 

– волонтерська діяльність; 

– ознайомлення студентства з українською культурою; 

– акції пам’яті; 

– години спілкування, присвячені війні рф проти України; 

– навчальні проєкти, присвячені борцям за незалежність та свободу нашої 

країни; 

– демократизація й гуманізація виховання; 
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– активність, самодіяльна і творча ініціатива студентською молоді; 

– безперервність і наступність виховання; 

– єдність навчання і виховання; 

– диференціація та індивідуалізація виховного процесу; 

– гармонізація родинного та суспільного виховання; 

– виховання студентів у колективі та через колектив. 

– співвідношення вимогливості до студентів з повагою до їх гідності та 

турботою про них 
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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

на 2022-2023 н. р. 

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи 

№ 

п.

п. 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Організатори, 

відповідальні 

за проведення 

1 2 3 4 

1. 
Формування планів роботи: 

 - заступника декана з вих. роботи 

 - кураторів; 

 - студради  факультету 

 

 

серпень 

вересня 

 

до 05.10.2022 

Заступник 

декана з вих. 

роботи, 

куратори, 

студдекан, 

студрада 

2. Засідання: 

- студради факультету; 

-старостату (онлайн) 

 

двічі на місяць 

Заступник 

декана з вих. 

роботи, 

студдекан 

3. Організація методичних засідань 

заступника декана з виховної роботи 

та кураторів академгруп, розробка 

методичних рекомендацій 

двічі на семестр 

Заступник 

декана з вих. 

роботи, 

куратори 

4. Організація зустрічей студентів з 

адміністрацією університету 
протягом року 

студрада, 

деканат 

5. Співпраця із студрадою та 

координація роботи  органів 

студентського самоврядування на 

факультеті 

систематично/ 

протягом року 

студрада, 

студдекан, 

заст. декана з 

вих. роботи 

6. Підсумки рейтингу організаційно-

виховної роботи, звіти з виховної 

роботи кураторів 

до 30.06. 2022 

згідно наказу по 

УДПУ 

Заступник 

декана з вих. 

роботи, 

куратори 

7.    

 

Організаційні заходи 

1. Знайомство з академічними групапи 31 серпня/ 

1.09.2022 

декан, заст. 

декана з вих. 

роботи 

2. «Школа першокурсника» 

ознайомлення студентів перших 

курсів зі структурою, історією, 

вересень- 

жовтень 2022 

 

заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 
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традиціями університету, провести 

екскурсії до музею університету, 

творчих лабораторій, планетарію 

академічних 

груп 

3. Формування органів студентського 

самоврядування на факультеті. 

 

- призначення старост академічних 

груп (І курс); 

 

- обрання (поновлення) студентської 

ради факультету; 

До 21.09.2022 

 

 

до 07.09.2022 

 

 

 

жовтень 2022 

заст. декана з 

вих. роботи, 

студдекан  

 

заступник 

декана 

заступник 

декана 

студрада 

4. Затвердження складу кураторів, 

призначити кураторів академгруп 

першого курсу 

до 05.09.2022 декан 

факультету 

5. Проведення зустрічей 

першокурсників з працівниками 

бібліотеки з метою ознайомлення з 

правилами користування та 

збереження бібліотечного фонду 

 

вересень 

директор 

бібліотеки 

заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

6. Організація поселення студентів у 

гуртожиток, ознайомлення з 

правилами внутрішнього 

розпорядку,  

правилами з техніки безпеки  

серпень-

вересень 

деканат, 

профком 

директор 

студмістечка 

Інженер з ТБ 

7. Діагностика соціально-

психологічної адаптованості 

студентів. Рівня тривожності, 

міжособистісних і міжгрупових  

відносин, рівня мотиваційної сфери, 

наявності кризових ситуацій в житті 

студента та ін. 

протягом року психолог., заст. 

декана з вих. 

роботи, 

куратори 

академгруп 

8 Соціологічне опитування студентів з 

метою з’ясування причин труднощів 

у процесі навчання, спілкування з 

викладачами тощо 

протягом року психолог., заст. 

декана з вих. 

роботи, 

куратори 

академгруп 

9. Забезпечення систематичної 

перевірки умов проживання 

студентів у гуртожитку 

протягом року зав. 

кафедрами, 

заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 
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10

. 

 

 

Організація роботи по відзначенню: 

- Дня знань 

- Дня благодійності 

- Міжнародного дня  краси 

- Міжнародного Дня миру 

- Дня вихователя 

- Дня міста 

- Дня працівника освіти 

- Дня українського козацтва і 

захисника України 

- Дня української писемності та 

мови 

- Міжнародного дня логопеда 

- Міжнародного дня студента 

- Дня гідності і свободи 

- Дня збройних сил України 

- Новорічних та Різдвяних свят 

- Дня Соборності (день Злуки) 

- Міжнародного дня пам’яті 

жертв Голокосту 

- Дня пам’яті Героїв Крут 

- Дня пам’яті воїнів - 

інтернаціоналістів; 

- Дня Героїв Небесної Сотні 
- Міжнародного Дня рідної мови 

- Міжнародного жіночого дня 

- Шевченківських днів 

- Дня Чорнобильської трагедії 

- Дня пам’яті та примирення 

- Дня захисту дітей 

 

Вереснь 

 вереснь 

вереснь 

вереснь 

 вереснь 

жовтень 

6 жовтня 

 

14 жовтня 

 

9 листопада 

14 листопада 

17 листопада 

21 листопада 

6 грудня 

груд./січень 

22 січня 

 

27 січня 

29 січня 

 

15 лютого 

20 лютого 

21 лютого 

8 березня 

9 березня 

26 квітня 

8 травня 

1 червня 

заст. декана з 

вих. роботи,  

декан,  

студрада 

факультету 

 

 

 

11

. 

Презентація першокурсників 

«Дебют першокурсника»  

листопад 

(онлайн) 

заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп, 

студрада 

12

. 

Збори кураторів академічних груп 

щодо покращення культурно-

виховної роботи у 2022-2023н.р. 

жовтень 2022 Декан, заст. 

декана з вих. 

роботи 

13

. 

Організація і проведення вступної 

лекції для студентів-першокурсників 

01.09.2022 декан 

факультету 

14

. 

Проведення адаптаційних тренінгів 

для першокурсників 

Вересень - 

жовтень 

практичний 

психолог, заст. 

декана з вих. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=13&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=495&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=495&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=493&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=25&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=25&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=663&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=01&day=27&year=2020
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=01&day=29&year=2020
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роботи 

15

. 

Організація зборів батьків і 

студентів  

І-х курсів 

 

 

01-05.09.2022 

 

 

 

декан, заст. 

декана з вих. 

роботи, 

куратори 

академгруп 

16

. 

Організація індивідуальних 

зустрічей  з батьками студентів, 

бесіди та консультації з питань 

навчання та виховання 

протягом року куратори 

академгруп, 

психолог 

 

17    

18

. 

Забезпечення участі студентів у 

традиційному Фестивалі 

педагогічної творчості 

квітень-травень 

2022 

онлайн 

 

 

заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп, 

студрада 

19

. 

 

Проведення Днів відкритих дверей 

на факультеті 

протягом року заст. декана з 

професійно-

кар’єрної 

орієнтації, заст. 

декана з вих. 

роботи 

20

. 

Організація випускного вечора на 

факультеті 

червень 

2023 

заст. декана з 

вих. роботи, 

декан 

Заходи, спрямовані на формування національної свідомості та 

громадсько-політичної активності 

1. «Школа першокурсника» 

ознайомлення студентів-

першокурсників з історією та  

традиціями університету 

вересень 

2022 

заст. декана з 

вих. роботи 

2. Участь у міських заходах  Протягом року студрада 

3.  Організація відзначення Дня 

українського козацтва 

14 жовтня 

2022 

заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп 
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4. 

 

Організація для студентів бесід з 

національно -патріотичного 

виховання на теми:   

- «Молодіжний патріотизм як 

пробудження і витворення 

історичної свідомості»; 

-  «Уманщина історична»;  

- «Вплив особистості педагога на 

формування світогляду студента»; 

- «Україна нескорена»; 

- лекція «Історія Уманщини» 

- лекція «З Україною в серці» 

протягом року, 

згідно  інд. 

планів роботи 

 

 

 

 

 

вересень 

вересень 

заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп,  

 

 

 

 

 

Працівники 

краєзнавчого 

музею 

5. Відзначення Дня пам’яті жертв 

голодоморів. Всеукраїнська акція 

«Засвіти свічку» 

 

21.11.2022 Викладач з 

історїї, заст. 

декана з вих. 

роботи, 

куратори 

академгруп, 

студрада 

6. Проведення святкування Дня 

української мови.  

Міжнародного дня рідної мови  

09.11.2022 

 

21.02.2023  

заст. декана з 

вих. роботи, 

7 Проводити диспути на теми 

культури мовлення та культури 

дискутування серед студентської 

молоді 

протягом року – 

за інд.планами 

куратори 

академгруп, 

студрада 

8. Заходи, присвячені пам’яті 

Т.Г. Шевченка 

 9 березня 

2023 

 

студрада, заст. 

декана з вих. 

роботи 

9. Проведення урочистостей з нагоди 

Шевченківських днів 

9-10. 03.  

2023 

 

заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академічних 

груп 

10

. 

Організація та проведення свята 

«Андріївські вечорниці»  

13.12.2022 заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп 

11

. 

Заходи  на факультетах до Дня 

Героїв Небесної Сотні 

20.02.2023 заст. декана з 

вих. роботи, 

12

. 

Організація екскурсій до музею 

університету, до наукової 

лабораторії «Етнологія Черкаського 

краю, планетарію, картинної галереї, 

дендропарку «Софіївка», для 

протягом року куратори 

академгруп, 

профком 
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старшокурсників – до міста Києва, 

Львова, Яремчі, Буковеля та інші. 

13

. 

Проведення тематичних бесід про 

звичаї і традиції святкування Пасхи 

(19 квітня 2020 р.) у своєму краї 

15 квітня 2023 

 

куратори 

академгруп 

14

. 

Флешмоб присвячений Дню 

вишиванки 

16 травня 2023 куратори 

академгруп 

15

. 

Проведення виховних заходів 

благодійного спрямування та 

підтримка доброчинних акцій 

протягом року заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп 

16

. 

Проведення на факультеті циклу 

бесід з проблемних питань 

психологічної та емоційної 

підтримки студентів 

протягом року 

(згідно інд. 

планів) 

куратори 

академічних 

груп, студрада 

 

17

. 

Залучення студентів до участі в 

роботі гуртків, студій, секцій, клубів 

за інтересами 

протягом року, 

за інд. планами 

керівники 

творчих 

колективів, 

гуртків, клубів 

деканат 

18

. 

Участь в університетських  заходах 

до  

- 29-ї річниці Дня Незалежності 

- Дня соборності України 

- Дня пам’яті та примирення 

- Дня молоді  

- Дня Конституції  

 

 

 

24.08.2022 

22.01.2023 

09.05.2023 

26.06.2023 

28.06.2023 

Студрада, 

куратори, 

заст. декана з 

вих. роботи,  

19

. 

Організація змістовного дозвілля у 

гуртожитках 

протягом року, 

згідно інд. 

планів 

роботи 

заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академічних 

груп, 

студрада, 

студії дозвілля 

факультету 

 

Культурно-просвітницькі заходи 

1. Підготовка студентів до участі на 

Всеукраїнських конкурсах 

студентських робіт, Міжнародних 

наукових конференціях 

протягом року завідуючі 

кафедрами, 

викладачі, СНТ 

/студ.наук. 

товариство/ 
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2. Волонтерська діяльність. 

 

Протягом року студрада, 

куратори 

академічних 

груп, заст. 

декана з вих. 

роботи, 

3. Створювати навчальні проєкти, 

присвячені борцям за незалежність 

та свободу нашої країни. 

Протягом року заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп 

4. 

 

Заходи до річниці аварії на 

Чорнобильській АЕС  

26.04. 2023 

 

заст. декана з 

вих. роботи, 

студдекан 

5. Проведення бесід на тему: 

«Використання інтерактивних 

методів навчання як показник 

професіоналізму педагога» 

протягом року, 

за інд.планами 

 

куратори 

академгруп 

6. Проводити години спілкування, 

присвячені війні рф проти України. 

Протягом року заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп 

7. Проведення академічних годин за 

визначеною тематикою (години 

кураторів) 

упродовж року, 

кожного тижня 

куратори 

академгруп 

8. 

 

Згідно календаря знаменних дат 

відзначати ювілеї видатних 

вітчизняних діячів науки, культури 

та освіти  

протягом року заст. декана з 

вих. роботи, 

кафедри 

факультету, 

деканат 

9. День зустрічі випускників на 

факультетах 

червень заст. декана з 

вих. роботи, 

деканат 

Громадянсько-правове виховання 

1. Проведення тематичних бесід з 

метою формування світоглядних 

позицій і громадської свідомості 

студентів  

протягом року куратори 

академгруп 

2. Проведення інтерактивних лекцій 

«Конфлікт в моєму житті»; 

- Інтерактивна лекція «Лідер»  

жовтень 

2022 

куратори 

академгруп 

3. Виготовлення новорічних 

подарунків для Дитячого будинку, 

для Уманського обласного 

міжрегіонального притулку для 

неповнолітніх 

протягом року Студрада, 

викладач з 

методики 

труд.навч. 

Дячук П.В. 
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4. В академічних групах вести 

роз’яснювальну роботу про 

соціальні корені злочинності, 

спрямовувати діяльність студентів 

на дотримання дисципліни, норм 

моралі, прав і свобод людини, 

залучати студентів до роботи в 

студентському антикорупційному 

агенстві, систематично перевіряти 

скриньки довіри на факультетах 

протягом року 

 

 

 

 

систематично 

заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп,  

студдекан 

5. Проведення на факультетах 

флешмобу  

«НІ» - расовій дискримінації!» до 

Міжнародного дня боротьби за 

ліквідацію расової дискримінації. 

21 березня 2023  студрада, 

студдекан,  

 

6. Бесіда-диспут «НІ! НАСИЛЛЮ В 

МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»» 

Листопад2022 

квітень 2023 

Студрада 

факультету 

Моральне виховання 

1. Організація для першокурсників 

екскурсій до музею університету, до 

наукової лабораторії «Етнологія 

Черкаського краю, планетарію, 

картинної галереї, дендропарку 

«Софіївка». 

Для старшокурсників презентація 

інтерактивної лекції:  «Здобути 

освіту – побачити більше світу» 

протягом року 

 

куратори груп 

2 Відзначення Дня благодійництва. 

Проведення благодійних ярмарок. 

14 грудня 2022 Студрада 

факультету 

3. Організація зустрічей студентів із 

ветеранами АТО, ООС та війни рф 

проти України, волонтерами міських 

організацій  

протягом року заст.декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп 

студрада 

4. Акція «Святий Миколай, всім дітям 

допомагай». Залучення студентів до 

участі у благодійних святкових 

виставах. 

грудень 2022 режисер 

студентського 

театру, 

студрада 

факультету, 

студенти І 

курсу,  

4. Екскурсії студентів за маршрутом 

«Стара Умань», «Золота підкова 

Черкащини», «Гетьманська столиця 

– Чигирин», до Переяслава – 

протягом року, 

згідно інд. 

планів роботи 

куратори 

академічних 

груп, заст. 

декана з вих. 
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Хмельницького, до Кам’янця-

Подільського, в музеї та театри 

Києва, в Карпати та інші мальовничі 

куточки України 

роботи, 

5. Заходи до Дня матері 13.05.2022 студрада, 

куратори 

академічних 

груп 

6. Відзначення Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

22.06.2023 заст. декана з 

вих. роботи, 

зав. кафедр, 

студрада 

Природоохоронна діяльність 

1. В рамках відзначення Дня Землі 

забезпечення випуску стінгазет, 

фотовиставок «Великі проблеми 

маленької планети» 

22.04.2023 Студрада, заст. 

декана з вих. 

роботи, 

куратори 

академгруп 

2. Забезпечення участі у місячниках по 

благоустрою, озелененню міста, 

території навчального закладу та 

збереженню природного фонду  

протягом року заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори 

академгруп 

3. «Екологічні десанти» з 

упорядкування території 

університету 

протягом року куратори 

академгруп 

4. Організація та проведення 

туристичних походів до 

агробіостанції 

протягом року куратори 

академгруп 

Естетичне виховання 

1. 

 

Організація участі студентів в 

конкурсі художньої самодіяльності 

«Студентська весна» 

квітень 2023 заступник 

декана з вих. 

роботи, 

куратори 

академгруп 

2.    

3. Проведення циклу психологічних 

занять, кураторських годин на тему: 

- Інтерактивна лекція «Конфлікт в 

моєму житті»; 

- Інтерактивна лекція «Лідер»; 

- тренінг «Емоції та навчання»; 

- тренінг «Я і моя академічна група. 

Другий семестр»; 

- тренінг «Я і моя академічна група. 

Підсумок першого року навчання»; 

протягом року за 

інд. планами 

куратори 

академічних 

груп 
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- тренінг «Мрії. Цілі. Успіх». 

- «Формування етико-естетичних 

ідеалів молодіжного соціуму» 

4. Конкурс на кращий студентський 

ескіз «Студентська весна без війни» 

9.11.2022 р. заст. декана,  

студрада. 

старостат 

Трудове виховання 

1. Студентські трудові загони - участь 

у акціях з благоустрою приміщень 

навчального закладу, прилеглих 

територій та доручення до 

упорядкування агробіостанції 

протягом року  

 

куратори 

академгруп, 

старостат, 

коменданти 

корпусів 

2. Графік чергувань викладачів у 

студентських гуртожитках 

до 07.09.2022 

 

директор 

студмістечка, 

старости 

гуртожитків 

3. «Чистий четвер»‒організація та 

прибирання аудиторій 

студентськими групами  

Протягом року заст. декана,  

студрада 

4. Проведення трудових десантів з 

упорядкування прилеглих територій 

протягом року деканат 

Спортивно-масова робота 

1. Проведення бесід на : «Вплив 

мобільного зв’язку на стан 

психічного та фізичного здоров’я 

людини», «Шкідливий вплив 

віртуальної реальності на свідомість 

людини», «Я обираю здоровий 

спосіб життя без паління», 

«Профілактика захворювань на 

туберкульоз, ВІЛ/СНІД», 

«Безпечний спосіб статевого життя 

серед студентської молоді», 

«Шкідливість абортів та їх наслідки 

для здоров’я жінки», «Медико-

педагогічні аспекти 

протиалкогольної пропаганди», 

«Наркотики i закон» та інші 

протягом року за 

інд. планами 

 

куратори 

академгруп  

2. У Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом  провести бесіди, 

роз’яснювальну роботу з відповідної 

теми, організувати тематичні 

кіноперегляди 

01.12. 2020 куратори 

академгруп 
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3. Проведення молодіжної акції проти 

куріння 

грудень 2020 куратори 

академгруп,  

4. В студентських гуртожитках 

проведення виховних бесід: 

а) «Якщо в тебе проблема - куди 

звернутися?» 

б) «Здоров’я перш за все. Шкiдливi 

та корисні звички» 

 

жовтень 2022 

березень 2023 

куратори 

академгруп 

 

5. Забезпечення участі студентів у 

роботі спортивних секцій, гуртків 

університету 

протягом року  заст. декана з 

вих. роботи, 

куратори, 

студрада 

6. Проведення спортивних спартакіад 

серед студентів 1-го курсу 

протягом року  студрада 

7. Забезпечення участі студентів 

факультету у спортивних заходах, 

спартакіадах, змаганнях  

протягом року, студрада, 

Рекламно-інформаційна діяльність 

1. 1

. 

Удосконалення, оновлення та 

інформаційне наповнення сайту 

УДПУ, субсайту факультету, 

Студпорталу 

протягом року студрада, заст. 

декана з вих. 

роботи  

2. 2

. 

Забезпечення інформаційного 

супроводу загальноуніверситетських 

заходів 

протягом року студрада 

3. 3

. 

Надання інформаційних матеріалів 

про факультетське життя у засоби 

масової інформації міста та області, 

розміщення на сайті МОНУ 

протягом року деканат, заст. 

декана з вих. 

роботи, заст. 

декана з проф. 

роботи, 

студрада 

4. 4

. 

Рекламна кампанія на факультетах – 

презентація в засобах масової 

інформації 

 

протягом року заст. декана з 

проф. роботи,  

відповідальні 

за проф.роботу 

по кафедрах 

Системний психологічний супровід навчального процесу 

1. Залучено до співпраці психолога 

університету для консультативно-

методичної допомоги всім 

учасникам навчально-виховного 

процесу. 

протягом року 

Деканат, 

куратори 

академгруп 
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2. Ознайомлено студентів з Законом 

України «Про освіту» Законом 

України «Про вищу освіту», 

Положенням про психологічну 

службу системи освіти України та 

інших нормативно- правовими 

актами. 

протягом року 

куратори 

академгруп, 

студрада 

 

 

Створення умов для здобуття вищої освіти на факультеті студентами з 

особливими потребами 

1 Здійснено поширення доступу до 

якісної вищої освіти з 

використанням сучасних 

інформаційних технологій. 

протягом року 

Деканат, зав. 

кафедр, 

викладачі 

2 Під час викладання навчальних 

дисциплін реалізовано 

індивідуальний підхід до процесу 

навчання відповідно до 

особливостей і можливостей 

кожного студента з особливими 

потребами 

протягом року 

Деканат, зав. 

кафедр, 

викладачі 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник декана з виховної роботи    Загоруйко Н. П. 
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