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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

Організаційна робота 

1.  Організація виконання нормативно-розпо-

рядчих документів з питань виховання і 

гуманітарної освіти студентської молоді. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів.  

2.  Планування виховної роботи природничого 

факультету на I семестр 2019-2020 н. р. 

Серпень 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 3.  Участь у виробничих нарад з питань 

виховання і гуманітарної освіти студент-

ської молоді. 

Упродовж 

семестру. 

4.  Проведення спільних нарад з органами 

студентського самоврядування. 

5.  Методична та інформаційно-консуль-

тативна підтримка роботи кураторів акаде-

мічних груп студентів. 

Колодій В.А. 

6.  Оновлення інформаційної бази студентів 

пільгових категорій (діти-сироти, діти, по-

збавлені батьківського піклування, діти 

учасників АТО, учасники АТО/ООС, інва-

ліди з числа учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілі від 

Чорнобильської катастрофи та ін.). 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

7.  Формування інформаційної бази студентів, 

які мають творчі здібності. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

8.  Проведення інструктажів з безпеки життє-

діяльності та охорони праці для 

академічних груп студентів, інших осіб, які 

залучені до організації виховних заходів, 

дозвілля студентів. 

Згідно з 

планом 

проведен-

ня інструк-

тажів. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

9.  Проведення зборів першокурсників, меш-

канців гуртожитків з метою ознайомлення з 

Правилами внутрішнього розпорядку 

Кам’янець-Подільського національного уні-

верситету імені Івана Огієнка, Правилами 

внутрішнього розпорядку у студентських 

гуртожитках Кам’янець-Подільського 

націо-нального університету імені Івана 

Огієнка. 

До 15.09. 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

10.  Моніторинг умов проживання студентів у 

гуртожитках університету. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

11.  Організація та проведення зустрічей керів-

ництва та науково-педагогічних працівників 

факультетів з батьками студентів перших 

курсів. 

Федорчук І.В. 

Національно-патріотичне виховання 
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12.  Проведення тематичних виховних заходів, 

присвячених Дню Українського козацтва, 

Дню захисника України. Зустріч студентів з 

учасниками бойових дій на Сході України. 

Жовтень 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

13.  Проведення тематичних виховних заходів, 

присвячених 75-річчю визволення України 

від нацистських окупантів. 

14.  Проведення лекції на тему „Державо-

творчий потенціал українського козацтва в 

роки національної революції: тріум і тра-

гедія“ в межах діяльності науково-популяр-

ного лекторію.  

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

15.  Проведення тематичних бесід, виховних го-

дин з нагоди Дня Гідності та Свободи. 

Листопад 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

16.  Участь у міських заходах з нагоди Дня 

Гідності та Свободи. 

21.11. 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

17.  Круглий стіл «Голодомор 1932-1933 рр. – 

геноцид українського народу» (до Дня 

пам’яті жертв голодомору) . 

Листопад 

2019 р. 

18.  Тематичні зустрічі з військовослужбовцями 

Збройних Сил України (з нагоди відзна-

чення Дня Збройних Сил України). 

Грудень 

2019 р. 

Інтелектуально-духовне вихованння 

19.  Організація тематичної екскурсії „Кам’я-

нець-Подільський: історія та сучасність. 

Місто, у якому я навчаюся“. 

Вересень 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів І курсу. 

20.  Організація екскурсій до музею універ-

ситету. 
Вересень 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів І курсу. 

21.  Участь у тематичних лекціях на тему: „Іван 

Огієнко – перший ректор Кам’янець-

Подільського державного українського уні-

верситету“. 

Вересень –

жовтень 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

22.  Святковий концерт, присвячений Всесвіт-

ньому дню вчителя та Дню працівника 

освіти. 

03.10. 

2019 р. 

Колодій В.А., 

23.  Участь у заходах з нагоди Дня української 

писемності та мови. 

06-07.11. 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

24.  Організація тематичних екскурсій з відві-

дуванням об’єктів культурної спадщини 

України. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів І курсу. 

Громадянсько-правове виховання 

25.  Проведення круглих столів, тренінгів, бесід, 

майстер-класів для студентської молоді спі-

льно з Кам’янець-Подільським відділенням 

поліції ГУНП в Хмельницькій області. 

Упродовж 

семестру. 
Колодій В.А. 

26.  Участь у круглих столах, тренінгах, бесідах, 

майстер-класах для студентської молоді 

Упродовж 

семестру. 
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спільно з Асоціацією юристів м. Кам’янця-

Подільського. 

27.  Участь у тренінгах і семінарах спільно з 

всеукраїнським громад-ським об’єднанням 

„Інститут Республіка“ та координаторами 

Всеукраїнської іні-ціативи „Активна 

громада“ (з нагоди Міжнародного дня 

демократії). 

Вересень 

2019 р. 

28.  Участь у заходах у рамках Тижня права, 

присвяченого Дню захисту прав людини. 

25–29.11.  

2019 р. 

29.  Участь у зустрічах студентів із представ-

никами органів місцевого самоврядування з 

нагоди відзначення Дня місцевого 

самоврядування.  

Листопад –

грудень 

2019 р. 

Моральне виховання 

30.  Участь волонтерів університету в акції 

„Врятуй життя – стань донором“. 

Вересень –

грудень 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

31.  Організація благодійних заходів для дітей-

сиріт та дітей з особливими потребами. 

32.  Участь студентів-волонтерів в університет-

ських, міських, обласних та всеукраїнських 

благодійних акціях, соціальних проектах 

тощо. 

33.  Участь у круглих столах, тренінгах, бесідах, 

майстер-класах для студентської молоді 

спільно з Кам’янець-Подільським міським 

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

Упродовж 

семестру. 

34.  Проведення індивідуальних бесід зі студен-

тами щодо навичок моральної поведінки. 

35.  Організація та проведення благодійних за-

ходів, присвячених Всесвітньому дню дити-

ни. 

Листопад 

2019 р. 

36.  Участь у заходах, присвячених 

Міжнародному дню волонтерів. 

Презентація Школи волонтерів. 

04-05.12. 

2019 р. 

Колодій В.А. 

37.  Організація участі студентів-волонтерів у 

міських заходах з нагоди відзначення Між-

народного дня волонтерів. 

05.12. 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

38.  Благодійна акція до Дня Святого Миколая. 
Грудень 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

Естетичне виховання 

39.  Фестиваль першокурсників „Ми талано-

виті!“.  

Вересень 

2019 р 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

40.  Участь у розважальному заході „Битва 

мужніх і ніжних“. 

17.10.  

2019 р. 

Колодій В.А. 

41.  Півфінал команд студентської Ліги гумору 

університету. 

Листопад 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 
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студентів. 

42.  Святковий концерт, присвячений Дню сту-

дента. Студентська дискотека. 

14.11. 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

акаде-мічних груп 

студентів. 

Екологічне виховання 

43.  Організація та проведення екологічних ак-

цій. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А.,  

куратори академічних 

груп студентів. 

Професійне (трудове) виховання 

44.  Проведення роз’яснювальної роботи зі сту-

дентами, які мають низький рівень мотива-

ції до навчання, пропуски навчальних за-

нять. Постійно. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 45.  Проведення виховних заходів щодо дбайли-

вого ставлення студентів до обладнання й 

устаткування аудиторій університету. 

46.  Проведення круглих столів, тренінгів, бесід, 

майстер-класів для студентської молоді 

спільно з Кам’янець-Подільським міським 

центром зайнятості. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

47.  Участь студентів у загальноуніверситет-

ських спортивних заходах. 

Упродовж 

семестру, 

згідно з 

планом 

спортивно-

оздоровчої 

роботи.  

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

48.  Участь у заходах з нагоди Дня фізичної 

культури і спорту. 

Вересень 

2019 р. 

Колодій В.А., кура-

тори академічних груп 

студентів. 

49.  Проведення круглих столів, тренінгів, бесід, 

майстер-класів для студентської молоді 

спільно з відділенням Клініки, дружньої до 

молоді, Кам’янець-Подільського перина-

тального центру. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А. 

50.  Проведення індивідуальної роботи зі 

студентами щодо профілактики 

захворювань. 

Упродовж 

семестру. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

51.  Участь у акції до Всесвітнього дня боротьби 

зі СНІДом. 

02.12. 

2019 р. 

Колодій В.А., куратори 

академічних груп 

студентів. 

 


