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1.1. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

1.  Організація освітнього процесу на 

підготовчих курсах університету. 

Лютий – 

квітень 

2020 р. 

Відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 

випускників університе-

ту. 

2.  Організація та проведення днів 

відкритих дверей. 

25.01.2020 р., 

01.02.2020 р., 

08.02.2020 р., 

15.02.2020 р. 

Відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 

випускників університе-

ту, приймальна комісія, 

керівники структурних 

підрозділів університету. 

3.  Організація та проведення пробного 

тестування з використанням модуль-

ного об’єктно-орієнтованого динаміч-

ного навчального середовища 

(MOODLE). 

Відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 

випускників університе-

ту, декани факультетів, 

завідувачі кафедр, науко-

во-педагогічні працівни-

ки, які забезпечують 

освітній процес на підго-

товчих курсах. 

4.  Проведення Всеукраїнських олімпіад 

Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка для 

професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої 

освіти. 

Січень –  

квітень 2020 р. 

Відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 

випускників університе-

ту, декани факультетів, 

завідувачі кафедр. 
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5.  Проведення факультетських днів 

відкритих дверей. 

Упродовж 

семестру. 

Декани факультетів, заві-

дувачі та науково-педаго-

гічні працівники кафедр. 

6.  Проведення профорієнтаційної роботи 

серед випускників закладів загальної 

середньої освіти та закладів освіти, які 

здійснюють підготовку фахівців за 

освітньо-професійними програмами на 

початковому рівні (короткому циклі) 

вищої освіти й роз’яснення Правил 

прийому до Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана 

Огієнка у 2020 році. 

Відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 

випускників університе-

ту, декани факультетів, 

завідувачі та науково-пе-

дагогічні працівники ка-

федр. 

7.  Продовження співпраці з закладами 

освіти, які здійснюють підготовку фа-

хівців за освітньо-професійними про-

грамами на початковому рівні (корот-

кому циклі) вищої освіти за 

спорідненими спеціальностями. 

Навчально-методичний 

центр забезпечення якос-

ті освіти, відділ проф-

орієнтаційної роботи, до-

університетської підгото-

вки та сприяння праце-

влаштуванню випускни-

ків університету, завіду-

вачі кафедр. 

8.  Проведення профорієнтаційної роботи 

серед випускників першого (бакалавр-

ського) рівня вищої освіти з метою 

роз’яснення переваги неперервної 

освіти. 

Відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 

випускників університе-

ту, декани факультетів, 

завідувачі, науково-педа-

гогічні працівники ка-

федр. 

9.  Зустрічі з батьківськими колективами 

закладів загальної середньої освіти та 

закладів освіти, що здійснюють підго-

товку фахівців за освітньо-професійни-

ми програмами на початковому рівні 

(короткому циклі) вищої освіти. Роз’яс-

нення Правил прийому до Кам’янець-

Подільського національного універси-

тету імені Івана Огієнка у 2020 році. 

Березень  

2020 р. 

Декани факультетів, від-

діл профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 

випускників університе-

ту, приймальна комісія. 

10.  Участь університету у святкуванні Дня 

міста. 

Травень 

2020 р. 

Відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 

випускників університе-

ту, декани факультетів, 

завідувачі та науково-пе-

дагогічні працівники 

кафедр. 

11.  Залучення здобувачів вищої освіти уні- Упродовж Студентський сенат, декани 
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верситету до проведення профорієн-

таційної роботи в закладах загальної 

середньої освіти під час виробничої 

практики. 

семестру. факультетів, куратори акаде-

мічних груп студентів, керів-

ники практики. 

12.  Проведення роботи з набору слухачів 

до „Школи молодого політолога“ на 

базі історичного факультету. 

Глушковецький А.Л., за-

відувач та науково-педа-

гогічні працівники ка-

федри політології та 

соціології.  

13.  Проведення роботи з набору слухачів до 

„Школи молодого журналіста“ на базі 

кафедри журналістики факультету 

української філології та журналістики. 

Коваленко Б.О., завіду-

вач та науково-педаго-

гічні працівники кафедри 

журналістики. 

14.  Проведення роботи з набору слухачів 

до „Школи молодого математика“, 

„Школи молодого фізика“, „Школи мо-

лодого програміста“ на базі фізико-ма-

тематичного факультету. 

Щирба В.С., завідувачі та 

науково-педагогічні пра-

цівники кафедр фізико-

математичного факуль-

тету. 

15.  Проведення роботи з набору слухачів 

до „Школи молодого біолога“, „Школи 

молодого географа“, „Школи молодого 

еколога“ на базі природничого факуль-

тету. 

Федорчук І.В., завідувачі 

та науково-педагогічні 

працівники кафедр при-

родничого факультету. 

16.  Проведення роботи з набору слухачів 

до „Школи молодого художника“.  

Лабунець В.М., завідувач 

і науково-педагогічні 

працівники кафедри об-

разотворчого і декора-

тивно-прикладного мис-

тецтва та реставрації 

творів мистецтва. 

17.  Проведення роботи з набору слухачів 

до „Школи молодого психолога“.  

Співак В.І., завідувач і 

науково-педагогічні пра-

цівники кафедри загаль-

ної та практичної психо-

логії. 

18.  Залучення учнів-членів Малої академії 

наук України до підготовки науково-

дослідних робіт на базі університету.  

Відділ наукової роботи. 

19.  Проведення анкетування учнів закладів 

загальної середньої освіти та закладів 

освіти, які здійснюють підготовку фа-

хівців за освітньо-професійними 

програмами на початковому рівні 

(короткому циклі) вищої освіти щодо їх 

професійної спрямованості.  

Відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 

випускників університе-

ту, декани факультетів, 

науково-пе-дагогічні 

працівники. 

20.  Формування бази потенційних абіту-

рієнтів університету та робота з ними 

шляхом адресної розсилки листів з ін-

формацією про університет, його спе-

Відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 



 5 

ціальності, особливості вступної кам-

панії у 2020 році тощо. 

випускників університе-

ту. 

21.  Проведення тренінгів, бесід-демонстра-

цій з підготовки до ЗНО випускників 

закладів загальної середньої освіти. 

Упродовж 

семестру. 

Науково-педагогічні пра-

цівники, які забезпечу-

ють освітній процес на 

підготовчих курсах. 

22.  Проведення відкритих занять, майстер-

класів, презентацій для учнів закладів 

загальної середньої освіти міста та 

району, слухачів підготовчих курсів. 

За програмою 

днів відкритих 

дверей. 

Декани факультетів, заві-

дувачі та науково-педаго-

гічні працівники кафедр 

університету. 

23.  Розміщення в ЗМІ та на вебсайті уні-

верситету повідомлень про спортивні 

досягнення здобувачів вищої освіти 

університету з різних видів спорту.  

Постійно. 

Мазур В.А., Вороне-

цький В.Б., тренери груп 

СПВ. 

24.  Залучення учнів старших класів закла-

дів загальної середньої освіти до робо-

ти в наукових гуртках, проблемних 

групах студентів, участі в мистецьких 

конкурсах, спортивних змаганнях на 

рівні факультетів, університету та ін. 

Науково-педагогічні пра-

цівники університету, 

тренери груп СПВ. 

25.  Організація та проведення бізнес-ігор 

із залученням учнів закладів загальної 

середньої освіти та студентів універси-

тету. 

Згідно з 

графіком 

проведення. 

Декан, заступник декана 

факультету з виховної та 

профорієнтаційної робо-

ти, завідувачі та науково-

педагогічні працівники 

кафедр економічного фа-

культету. 

26.  Розвиток сторінок університету в со-

ціальній мережі Facebook, онлайн-

спілкування з абітурієнтами. 

Постійно. 

Приймальна комісія, 

відділ профорієнтаційної 

роботи, доуніверситет-

ської підготовки та спри-

яння працевлаштуванню 

випускників університе-

ту. 

27.  Оновлення інформації для абітурієнтів 

на вебсайті університету (розділи 

„Вступнику“, „Приймальна комісія“). 
Приймальна комісія, від-

діл профорієнтаційної 

роботи та доуніверситет-

ської підготовки. 

28.  Вивчення досвіду організації та прове-

дення профорієнтаційної роботи струк-

турними підрозділами закладів вищої 

освіти України. 

29.  Підготовка звіту про роботу відділу 

профорієнтаційної роботи, доунівер-

ситетської підготовки та сприяння пра-

цевлаштуванню випускників універси-

тету у 2019-2020 н. р. 

До 25.06. 

2020 р. 

Адамовський В.І. 

30.  Підготовка матеріалів про проф-

орієнтаційну роботу в університеті у 

2019-2020 н. р. до доповіді ректора на 

засіданні вченої ради університету в 

До 01.07. 

2020 р. 
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серпні 2020 р. 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

 

1 2 3 4 

1.  Планування виховної роботи 

природничого факультету на IІ 

семестр 2019-2020 н.р. 

Січень  

2020 р. Колодій В.А. 

2.  Оновлення інформаційної бази сту-

дентів пільгових категорій (діти-

сироти, діти, позбавлені батьківсько-

го піклування, діти учасників АТО/ 

ООС, учасники АТО/ООС, особи з 

інвалідністю з числа учасників лік-

відації наслідків аварії на Чорно-

бильській АЕС, потерпілі від Чорно-

бильської катастрофи та ін.). 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

3.  Формування інформаційної бази сту-

дентів, які мають творчі здібності. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

4.  Проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці 

для кураторів академічних груп сту-

дентів, інших осіб, які залучені до 

організації виховних заходів, дозвіл-

ля студентів. 

Згідно з пла-

ном про-

ведення 

інструктажів. 

Куратори академічних груп 

студентів. 

5.  Організація зустрічей з відомими ви-

пускниками університету, науковця-

ми, письменниками, політиками, гро-

мадськими діячами та ін. (проєкт 

„Жива бібліотека“). 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А. 

6.  Організація вручення дипломів ви-

пускникам університету. 

Червень –

липень 2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

Національно-патріотичне виховання 

7.  Проведення тематичних виховних 

заходів, присвячених проголошенню 

Акта злуки Української Народної 

Республіки та Західноукраїнської На-

родної Республіки (День Соборності 

України). 

Січень 

2020 р. 

Заступники деканів факульте-

тів з виховної та профорієнта-

ційної роботи, куратори ака-

демічних груп студентів. 

8.  Організація участі студентів у 

молодіжних загальноміських акціях, 

присвячених Дню Соборності 

України. 

22.01. 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

9.  Проведення тематичних виховних 

заходів, присвячених Міжнародному 

дню пам’яті жертв Голокосту. 

Січень 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

10.  Проведення тематичних виховних 

заходів, присвячених Дню пам’яті 

героїв Крут. 

Січень 

2020 р. 
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1 2 3 4 

11.  Участь у заходах з відзначення Дня 

Героїв Небесної Сотні: 

– участь у міських акціях; 

– проведення виховних годин та 

зустрічей студентів з громадськими 

діячами, учасниками подій на май-

дані 2013-2014 років та учасниками 

АТО/ООС; 

– проведення мітингів-реквіємів 

біля меморіальної дошки Герою 

Небесної Сотні Бондарчуку Сергію 

Михайловичу та меморіальної дошки 

Почесному громадянину міста 

Кам’янця-Подільського, учаснику 

антитерористичної операції, добро-

вольцю батальйону спеціального 

призначення „Гарпун“ Гордійчуку 

Миколі Миколайовичу; 

– організація виставки періодики 

„Річниця Революції Гідності“. 

Лютий 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

12.  Проведення тематичних бесід, ви-

ховних годин в академічних групах 

студентів з нагоди відзначення Дня 

пам’яті та примирення (пам'яті 

жертв Другої світової війни та при-

мирення між країнами-учасниками 

Другої світової війни). 

Травень 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

13.  Участь студентів у міських заходах з 

нагоди відзначення Дня пам’яті та 

примирення. 

14.  Проведення загальноуніверситет-

ської акції „Усі у вишиванках“, 

присвяченої Всесвітньому Дню 

вишиванки. 

21.05. 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

Громадянсько-правове виховання 

15.  Участь у круглих столах, тренінгах, 

бесідах, майстер-класах для сту-

дентської молоді спільно з Кам’я-

нець-Подільським відділенням полі-

ції ГУНП в Хмельницькій області. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

16.  Участь у круглих столах, тренінгах, 

бесідах, майстер-класах для сту-

дентської молоді спільно з Асоціа-

цією юристів м. Кам’янця-Поділь-

ського. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

17.  Участь у зустрічах з представ-

никами правоохоронних органів. 

18.  Участь у тематичних заходах (ви-

ховних годинах, круглих столах, 

Червень 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 
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бесідах) до Дня молоді. 

19.  Участь у тематичних заходах (ви-

ховних годинах, круглих столах, 

бесідах) до Дня Конституції України. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

Моральне виховання 

20.  Участь волонтерів факультету в ак-

ції „Врятуй життя – стань донором“. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

21.  Організація благодійних заходів для 

дітей-сиріт та дітей з особливими 

потребами. 

22.  Участь студентів-волонтерів в уні-

верситетських, міських, обласних та 

всеукраїнських благодійних акціях, 

соціальних проєктах тощо. 

23.  Участь у круглих столах, тренінгах, 

бесідах, майстер-класах для сту-

дентської молоді спільно з Кам’я-

нець-Подільським міським Центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

24.  Проведення індивідуальних бесід зі 

студентами щодо моральної поведін-

ки. 

25.  Участь у благодійній акції „Ве-

ликодній кошик“ для дітей-сиріт та 

дітей з особливими потребами. 

13.04 – 17.04. 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

26.  Проведення заходів до Дня матері.  Травень 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

Естетичне виховання 

27.  Участь у фестивалях, конкурсах мі-

ського, обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

28.  Проведення тематичних заходів з 

нагоди Дня Святого Валентина. 

Лютий 

2020 р. 

29.  Організація відвідування театра-

льних вистав Чернівецького акаде-

мічного обласного українського му-

зично-драматичного театру імені 

Ольги Кобилянської, Львівського 

обласного академічного музично-

драматичного театру імені Юрія 

Дрогобича та ін. 

Квітень 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

30.  Участь у майстер-класі з писан-

карства. 

Участь у конкурсі на кращу пи-

санку. 

13 – 17.04. 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 
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31.  Організація фотоконкурсу „Мій фа-

культет у вишиванці!“. 

Травень 

2020 р. Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 32.  Проведення бесід і тренінгів з проб-

лем етики ділового спілкування. 

Упродовж 

семестру. 

Культурно-просвітницька робота  

33.  Участь у науково-популярній лекції 

до міжнародного дня птахів. 

01.04. 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

34.  Участь у фестивалі команд Ліги 

сміху університету. 

Квітень 

2019 р. 
Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 
35.  Участь команд Ліги сміху універ-

ситету в міських та обласних змаган-

нях. 

Упродовж 

семестру. 

36.  Участь у флешмобі до Міжна-

родного дня танцю. 

29.04. 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

37.  Організація тематичних екскурсій з 

відвідуванням об’єктів культурної 

спадщини України. Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

38.  Організація студентських дискотек. 

Професійне (трудове) виховання 

39.  Проведення роз’яснювальної роботи 

зі студентами, які мають низький 

рівень мотивації до навчання, про-

пуски навчальних занять, порушу-

ють Правила внутрішнього розпо-

рядку університету. 
Постійно. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

40.  Проведення виховних заходів щодо 

дбайливого ставлення студентів до 

обладнання й устаткування аудито-

рій університету. 

41.  Проведення круглих столів, тре-

нінгів, бесід, майстер-класів для сту-

дентської молоді спільно з Кам’я-

нець-Подільським міським центром 

зайнятості (тематика: „Техніки з по-

шуку роботи“, „Професійна кар’єра“, 

„Комунікативні навички“, „Розпочни 

власний бізнес“, „Особливості зайня-

тості молоді“).  

Лютий –

березень 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

42.  Проведення Тижня природничого 

факультету. Квітень  

Колодій В.А., куратори акаде-

мічних груп студентів природ-

ничого факультету. 

43.  Моніторинг умов проживання студентів 

у гуртожитках університету. 
Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

44.  Проведення огляду-конкурсу на кра-

щий гуртожиток університету. 

Травень 

2020 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

45.  Організація зустрічей з кращими 

вчителями міста Кам’янця-Поділь-

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 
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ського. 

Фізичне виховання (формування здорового способу життя) 

46.  Залучення студентів до участі в 

спортивних гуртках, секціях, олім-

піадах, змаганнях. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

47.  Організація участі студентів у за-

гальноуніверситетських спортивних 

заходах. 

Упродовж 

семестру 

згідно з планом 

спортивно-

оздоровчої 

роботи.  

48.  Зустріч студентів із працівниками 

Кам'янець-Подільської міської стан-

ції переливання крові. 

Січень – лютий 

2020 р. 
Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

49.  Проведення круглих столів, тре-

нінгів, бесід, майстер-класів для сту-

дентської молоді спільно з відді-

ленням Клініки, дружньої до молоді, 

Кам’янець-Подільського перина-

тального центру. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп студентів. 

 

50.  Проведення індивідуальної роботи зі 

студентами щодо профілактики 

захворювань. 

51.  Проведення превентивних заходів із 

запобігання тютюнопалінню, алко-

гольної та наркотичної залежності, 

профілактики захворювань на СНІД. 

52.  Проведення тематичних лекцій, 

зустрічей, акцій, спрямованих на 

пропаганду здорового способу життя 

(конкурс на краще фото, стінгазету, 

перегляд фільмів та ін.) 

 


