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ВСТУП 
 

ЗАСАДНИЧІ ПОНЯТТЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У БНАУ 
 
 

• Система планових заходів у БНАУ формується на основі Декларації «Про 
загальні засади  державної  молодіжної  політики  в  Україні» та  Закону  
України «Про  сприяння  соціальному  становленню  та  розвитку  молоді  в  
Україні», положень Концепції національно-патріотичного виховання молоді, 
Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 
роки, Указу Президента України № 534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо 
сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського 
суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері». Заходи 
здійснюються згідно із Законом України «Про вищу освіту», з урахуванням 
інших концептуальних положень і рішень Вченої ради університету. Цими 
документами визначаються загальні засади створення комплексних умов 
соціального становлення та розвитку молоді, основні напрями реалізації 
державної молодіжної політики в Україні.  

• Домінуючим для організації виховної роботи в університеті є свідома 
діяльність студента, що керуються критеріями знання, професіоналізму, 
усвідомлення власної відповідальності як за себе, так і за колектив. Стрижнем 
її є національна ідея як системоутворювальний чинник розвитку, 
спрямований на формування активної життєвої позиції людини.  

• Цілі університету у системі освітньо-виховної роботи зі студентською 
молоддю полягають у:  
- залученні до активної участі у національно-культурному відродженні 
українства;  

- формуванні молодіжної політики на засадах усвідомлення й захисту прав і 
свобод, обов’язків і відповідальності молодої людини;  

- координації зусиль усіх структурних підрозділів навчального закладу, 
державно-громадських учасників освітньо-виховного процесу,  
студентського активу для формування національно свідомої професійної 
еліти.  

Система заходів з молодіжної політики в університеті має світський характер і 
несумісна з пропагандою насильства, жорстокості, мiжнацiональної ворожнечі, 
поглядів і теорій, спрямованих на підрив державних інтересів України.  

• Інтелектуально-світоглядний розвиток студентів може здійснюватися за 
допомогою організації:  
- заходів у навчальному процесі (виховні години в групі, на факультеті, в 
університеті, проведені наставниками академічних груп чи запрошеними 
особами, робочі та урочисті);  

- заходів у позанавчальний час (урочисті та тематичні заходи, конкурси, 
фестивалі, акції, конференції тощо);  
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- живого процесу спілкування й обміну думками викладачів і співробітників 
університету, студентів, у ході якого формуються ціннісні орієнтири 
сучасної молоді та норми поведінки. 

• Важливу роль у вихованні сучасної людини й фахівця відіграє студентське 
самоврядування як форма управління, за якої студенти на рівні академічної 
групи, факультету, курсу, гуртожитку мають право самостійно вирішувати 
питання внутрішнього управління. Така робота передбачає структурну 
діяльність обраних на всіх рівнях представників студентського активу.  
Планова діяльність провадиться за вказаними напрямами у формах:  
- робочих нарад і зібрань студентських активів, представницької діяльності 

студентських рад гуртожитків, факультетів та університету;  
- участі студентського активу у загальноміських, університетських і 

факультетських заходах;  
- ініціювання, організації та проведення громадських і культурно-мистецьких 

акцій, флешмобів, участі у культурно-масових заходах;  
- участі представників студентства у роботі інших громадських організацій; 

заходів і проектної діяльності регіонального, національного рівнів тощо.   
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 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п 

Зміст діяльності Термін 
виконання 

Відповідальні 

1. 1Планування заходів виховної 
роботи для студентів факультетів 
на 2018/2019 н.р. 

До 16.09.2019 Деканати,  
кафедри,  
органи студентського 
самоврядування   

2. 2Планування виховної роботи 
наставниками академічних груп 

До 30.09.2019 Деканати, наставники 
академічних груп 

3.  Планування та корегування 
діяльності студради університету 
за напрямами: 
- формування іміджу навчального 
закладу і студентського життя; 
- громадсько-правова діяльність; 
- культурно-масова, спортивна та 
просвітницька діяльність; 
- антинаркогенна 
(здоров’язбережувальна) 
діяльність; 
- соціально-правовий захист 
студентів   

До 30.09.2019 Студентська рада 
університету,  
органи студентського 
самоврядування на 
факультетах 

4. 3Діяльність пролонгованого 
методико-психологічного 
семінару для викладачів і 
наставників академічних груп 
«Школа професійно-педагогічного 
зростання» 
 

Вересень-
червень, 
щомісячно 

НМ відділ моніторингу 
якості освіти та 
виховної роботи, 
викладачі кафедр,  
запрошені лектори  

5. 4Наради із заступниками деканів з 
виховної роботи 

Щомісячно НМ відділ моніторингу 
якості освіти та 
виховної роботи 

6.  Інформаційно-організаційні збори 
студентів, які проживають у 
гуртожитках.  
Вечори знайомств у гуртожитках 

Вересень 
 

Коменданти 
гуртожитків. 
Заступники деканів 
з виховної роботи, 
наставники. 
Студентські ради 
гуртожитків 

7.  Проведення інструктажів з техніки 
безпеки для студентів, що 
проживають у гуртожитках. 
Паспортизація і ремонт кімнат.  

До 30.09.2019 Інженер з техніки 
безпеки. 
Коменданти 
гуртожитків.   
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 Заступники деканів з 
виховної роботи, 
завідувачі кафедр 

8.  Організаційно-настановчі збори 
для наставників академічних груп 
і старост на факультетах. 
  
 

Щосеместрово Декани. 
Заступники деканів з 
виховної роботи 

9.  Складання графіків відвідування 
гуртожитків викладачами кафедр 

Щосеместрово Заступники деканів з 
виховної роботи 

10.  Формування (оновлення) органів 
студентського самоврядування на 
факультетах:  
призначення старост академічних 
груп на І курсі,  
поновлення чи обрання старост 
гуртожитків,  
обрання (поновлення) членів 
студентських рад гуртожитків, 
факультетів, університету 

За окремим 
планом, 
протягом року  

Деканати,  
студентські ради 
факультетів, 
університету,  
НМ відділ моніторингу 
якості освіти та 
виховної роботи 

11.  Організація зустрічей, анкетувань, 
індивідуальних бесід та 
консультації зі студентами з 
питань організації навчання та 
виховання 

За окремим 
планом  

Заступники деканів із 
ВР,  
відділ культурно-
масової роботи, 
наставники 
академічних груп 

12.  Відвідування студентами-
першокурсниками музею історії 
університету, краєзнавчого музею 
міста, Будинку органної та 
камерної музики. Екскурсійні 
програми містом для студентів з 
інших міст і регіонів 

За окремим 
графіком 
протягом року 

Поліщук О.В. 
Деканати,  
наставники 
академічних груп,  
студентські ради 
факультетів 

13.  Дні відкритих дверей За окремим 
планом  

Ректорат,  
керівники структурних 
підрозділів,  
голови студентських 
рад 

14.  Участь в організації фестивалю 
«Ярмарка вакансій» для студентів 
випускних курсів університету за 
участі представників підприємств 
і організацій 

За окремим 
планом 

Ректорат,  
НМ відділ моніторингу 
якості освіти та 
виховної роботи, 
студактив 
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15.  Організація культурно-масових, 
мистецьких заходів університету; 
участі мистецьких колективів 
БНАУ у конкурсах і заходах 
різних рівнів 

За окремим 
планом  

Профком, 
відділ культурно-
масової роботи, 
деканати 
 

16.  Організація спортивно-масових 
заходів для студентів і викладачів 
університету 

За окремим 
планом 

Деканати, 
кафедра здоров’я та 
фізичної рекреації 

17.  Організація відзначення 
пам’ятних дат  та ювілейних подій 
за участі НПП та студентської 
молоді університету 

За окремим 
планом  

Профком, НМ відділ 
моніторингу якості 
освіти та виховної 
роботи, деканати, 
студентські ради 
факультетів та 
університету  

18.  Проведення відкритих виховних 
заходів для студентів факультетів 
з відзначення пам’ятних дат і 
урочистих подій в Україні 

За графіком 
пам’ятних дат 

Заступники деканів із 
ВР, наставники 
академічних груп 

19.  Координація та проведення 
благодійних і громадських акцій, 
флешмобів тощо з метою розвитку 
студентського лідерства  

За окремим 
планом  

НМ відділ моніторингу 
якості освіти та 
виховної роботи, 
студентська рада 
університету, 
студентські ради 
факультетів, груп 

20.  Моніторинг виконання, 
корегування планів виховної 
роботи суб’єктів освітньо-
виховної діяльності 

Щомісячно, за 
окремим планом 

Вчена рада,  
Рада з виховної роботи 
та молодіжної 
політики, НМ відділ 
моніторингу якості 
освіти та виховної 
роботи 

21.  Висунення кандидатур та 
підготовка документації 
претендентів на здобуття 
академічних стипендій, стипендій 
міського голови та голови КОДА 

За окремим 
планом 
щосеместрово та 
щорічно  

Студентські ради 
факультетів та 
університету, 
наставники, деканати, 
НМ відділ моніторингу 
якості освіти та 
виховної роботи 

22.  Участь студактиву у заходах, 
акціях і конкурсах міста; членство 
у молодіжних громадських 
організаціях та спільнотах 

За окремим 
планом  

НМ відділ моніторингу 
якості освіти та 
виховної роботи, 
деканати, студактив 
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ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ТА НА ФАКУЛЬТЕТАХ 

 
№ 
з/п 

Зміст діяльності Термін 
виконання 

Відповідальні 

1. Святковий захід. Урочиста посвята 
першокурсників у студенти. 
Знайомство студентів із 
керівництвом і працівниками 
університету 

1.09.2019 Ректорат, профком, 
відділ культурно-
масової роботи, НМ 
відділ моніторингу 
якості освіти та 
виховної роботи  
 

2.1. Урочисті та інформаційно-просвітницькі заходи за 
датами пам’ятних подій в Україні: 

Ректорат, профком, 
деканати, студентський 
актив  

 o Міжнародний день миру 
 
 

21.09.2019 Факультет права та 
лінгвістики 

 o Міжнародний день перекладача 
  
o Всеукраїнський день бібліотек 
 

 
30.09.2019 

 

Факультет права та 
лінгвістики 
Наукова бібліотека 
БНАУ 
 

 o День працівника освіти  
 

До 07.10.2019 
 

 

 o День юриста України 
 

08.10.2019 Факультет права та 
лінгвістики 

 o День українського козацтва. 
День захисника України  

14.10.2019  

 o Європейський тиждень 
місцевої демократії 

15.-19.10.2019 Економічний 
факультет 

 o Всесвітній день 
продовольства 

16.10.2019 Біолого-технологічний 
факультет 

 o День української писемності 
та мови 

До 09.11.2019  

 o Міжнародний день студента До 17.11.2019 Студрада університету 
 

 o День працівників сільського 
господарства 

До 18.11.2019  

 o День Гідності і Свободи  
 

21.11.2019  

 o День Збройних Сил України 06.12.2019  
 o Міжнародний день прав 

людини  
10.12.2019 Факультет права та 

лінгвістики 
 o Різдвяні та новорічні свята Грудень-січень  
 o День Соборності України 22.01.2020  
 o Міжнародний день пам'яті 27.01.2020  
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жертв Голокосту 
 

 o Всесвітній день безпеки 
Інтернету 

04.02.2020 
Студрада університету 

 o День Закоханих 
 

14.02.2020 
Студрада університету 

 
o День Героїв Небесної Сотні 

20.02.2020 
 

 

 o Міжнародний День рідної 
мови 

21.02.2020 
 

 o Міжнародний Жіночий День 
 

До 08.03.2020 
 

 
o День землевпорядника 10.03.2020 

Агробіотехнологічний 
факультет 

 o Всесвітній день поезії  
o  

21.03.2020 
 

 
o Міжнародний день театру 27.03.2020 

Народний аматорський 
театр університету 
(ФВМ) 

 o День сміху 
 

До 01.04.2020 
 

 o Міжнародний день пам’яті 
Чорнобиля 

До 26.04.2020 
 

 o День пам'яті та примирення. 
День перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні 

08-09.05.2020 
 

 o Свято вишиванки 
 

17.05.2020 
 

 o День філолога 25.05.2020 Факультет права та 
лінгвістики 

 o Міжнародний День захисту 
дітей 

01.06.2020 
Студрада університету 

 o Всесвітній день охорони 
навколишнього середовища 

05.06.2020 
Екологічний факультет 

 o День скорботи і вшанування 
пам'яті жертв війни в Україні 

22.06.2020 
 

 o День Конституції України 
 

28.06.2020 
 

 o Всесвітній день рибальства 
 

28.06.2020 
Екологічний факультет 

2.2. Культурно-просвітницькі заходи 
для студентів (відкриті лекції, 
лекції-екскурсії, святкові 
програми) з метою відзначення 
річниць у життєписі видатних 
осіб-науковців, а також світових і 
національно-культурних подій 
тощо 

За окремим 
планом  

Деканати,  
музей історії 
університету,  
наукова бібліотека 
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3. Екскурсійні заходи для студентів і 
викладачів до краєзнавчого музею, 
дендропарку «Олександрія», 
містом;  
відвідування виставок і 
театральних вистав в обласному 
музично-драматичному театрі ім. 
П.Саксаганського;  
відвідування студентами 1 курсів 
концертних програм в міському 
органному залі;  
екскурсійні програми за межами 
міста (за замовленнями) 
 

За окремим 
планом, 

протягом року 

НМ відділ моніторингу 
якості освіти та 
виховної роботи; 
деканати, наставники 
академічних груп, 
студентська рада  

4.  Зустрічі студентів і викладачів із 
діячами культури та мистецтва, 
ветеранами ІІ світової війни, 
воїнами-афганцями та воїнами 
АТО, ліквідаторами 
Чорнобильської катастрофи, 
представниками підприємств і 
«Золотого фонду» міста, тощо  
 

Протягом року Ректорат, профком, 
деканати, кафедри 

5. Зустрічі-бесіди, круглі столи, 
лекції-презентації за участі 
представників медичних установ, 
органів державної служби 
охорони, юристів і представників 
судових структур, учених-
дослідників тощо 
 

За окремим 
планом, 

протягом року 

деканати, НМ відділ 
моніторингу якості 
освіти та виховної 
роботи;  
наставники 
академічних груп, 
кафедри 

6. Участь творчих колективів БНАУ 
у конкурсах і фестивалях, заходах 
різних рівнів  

За окремим 
планом 

Профком, відділ 
культурно-масової 
роботи, керівники 
творчих колективів 
 

7.  Проведення спартакіади, 
спортивно-масових заходів для 
студентів і викладачів, 
інтелектуально-рекреаційних 
квестів;  
участь у спортивних змаганнях на 
рівні факультету, університету, 
міста, області, України  

За окремим 
планом 

Деканати, кафедра 
здоров’я та фізичної 
рекреації, профком, 
студради 

8. Проведення студентських 
виставок і конкурсів до Дня 
студента, конкурсу-огляду 
гуртожитків БНАУ, фестивалю 

За окремим 
планом 

протягом року 

НМ відділ моніторингу 
якості освіти та 
виховної роботи, 
профком, деканати, 
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«Веселка миру», шоу «Містер 
БНАУ», Різдвяного благодійного 
ярмарку та ін. 
 

студентські ради 
факультетів та 
університету  

9.  Організація книжкових виставок і 
тематичних оглядів літератури. 
Інформування про нові 
надходження працівників і 
студентів університету 
 

Протягом року Наукова бібліотека 

10.  Випуск щомісячного газетного 
видання «Університет» з 
матеріалами про різні напрями 
студентського життя 
 

Протягом року Редакційно-видавничий 
відділ, профком, 
студентська рада та 
гурток журналістики 

11.  Профорієнтаційні заходи в 
закладах освіти міста, регіонів 
Київської області, України (очні 
виїзні, дистанційно, в режимі 
онлайн);  
Дні відкритих дверей на базі 
університету;  
заходи з використанням 
інформаційних матеріалів та медіа 
каналів  
 

Протягом року Ректорат, профком, 
приймальна комісія, 
деканати та кафедри, 
студентська рада та 
гурток журналістики 

12. Заходи з метою залучення 
студентів до суспільно-корисної 
праці – озеленення та 
упорядкування територій, участь в 
екологічних акціях міста, збирання 
врожаю 

Протягом року Деканати, кафедри, 
студактив 
університету, 
факультетів, 
гуртожитків 

13.  Святкові та урочисті випускні 
заходи,  вручення дипломів 
бакалаврам, спеціалістам і 
магістрам 
 

За окремим 
планом 

Ректорат, профком, 
деканати, відділ 
культурно-масової 
роботи 

14.  Круглі столи, студентські 
конференції, дискусійні клуби, 
брейнг-ринг, гурткова робота за 
напрямами 
 

За окремим 
планом 

Деканати, кафедри, 
студрада університету 

15 Просвітницькі та культурно-
виховні заходи для студентів за 
місцем проживання  

За окремим 
планом 

Деканати, кафедри, 
наставники, студради 
гуртожитків 
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РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ ЗАХОДІВ  
В АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ ТА НА ФАКУЛЬТЕТАХ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

ЗА НАПРЯМАМИ: 
 

№ 
з/п 

Тема Формат проведення 

Національно-патріотичне виховання 
1.  «Україна – суверенна демократична держава» з 

іноземними студентами, слухачами підготовчого 
відділення  
 

Вступні бесіди  

2. «Єдність народу України та цілісності її території» до 
Дня захисника України та Дня українського козацтва 
 

Проведення круглих 
столів  

3. Привітання на сайті БНАУ, у соцмережах з Днем 
захисника України  
 

Ректорат,  
Студентська рада 
університету 

4. «Вшанування подвигу учасників Революції Гідності»  – 
про масові акції громадянського протесту в Україні, що 
відбулись у листопаді 2013 р. – лютому 2014 р. та їх 
учасників  
 

Цикл бесід, лекцій із 
обговоренням 
відеоматеріаламів 

5. Акції «Вшануймо пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 
років»   
 

Інформаційні бесіди, 
виставка 
студентських робіт з 
тематики досліджень 
Голодомору, 
покладання квітів до 
меморіалу, участь у 
Всеукраїнській акції 
«Запали свічку 
пам’яті»  

6. «Шлях до незалежності». Відвідування експозицій музею 
історії університету та краєзнавчого музею м. Білої 
Церкви до Дня Соборності і Свободи України 
 
 

Екскурсійні 
програми, круглі 
столи  

7. «Українське волонтерство – явище унікальне» до 
Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних Сил 
України 
 

Акція на підтримку, 
виховні години  

8. «Трагедія Бабиного Яру крізь роки» до Міжнародного 
Дня пам’яті жертв Голокосту  
 
 

Виставка 
студентських 
проектів, участь у 
Всеукраїнському 
конкурсі «Зберігаючи 
пам'ять про 
Голокост», історично-
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інформаційні лекції  
9. «Небесня сотня: «Герої не вмирають…» Про масові акції 

громадянського протесту в Україні, що відбулись у 
листопаді 2013 р. – лютому 2014 р. та їх учасників  
 

Виховні години, 
засідання круглих 
столів, покладання 
квітів до пам’ятного 
знаку Героям 
Небесної Сотні 

10. Заходи з нагоди Дня миру та злагоди  
 

Покладання квітів до 
монументів пам’яті 
загиблих; екскурсії до 
музею історії 
університету; 
матеріали на сайт і до 
газети «Університет»,  
Студентський 
флешмоб,  
Олімпіада для 
студентів із 
Міжнародного права 
 

Громадсько-правове виховання 
11.  «Виховання культури міжнаціональних відносин»  

 
Бесіди у групах 

12. Організація студентами (ф-т права та лінгвістики) 
профорієнтаційного табору «Місто професій» для учнів 
старших класів 

Студентські акції 

13. «Розмовляємо та спілкуємось рідною мовою» до 
Міжнародного Дня рідної мови  
 

Студентська акція 

14. «Суворий подих Чорнобиля…». Пам’яті жертв аварії на 
ЧАЕС  
 

Публічна лекція для 
студентів 1 курсів  

15. Заходи з нагоди відзначення річниці Конституції України  Теоретичний семінар, 
бесіди в групах; 
засідання круглих 
столів  

16. Зустрічі з представниками влади, правоохоронних 
органів 
 

Круглі столи з 
обговорення 
актуальних питань  

17. До «Європейського тижня місцевої демократії»:  «Місце 
та роль органів студентського самоврядування у 
громадянському вихованні молоді» 
 

Науково-практичні 
студентські 
конференції; 
вікторини, тематичні 
засідання  

18. Проведення роботи, пов’язаної із запобіганням 
правопорушень серед молоді  
 
 

Індивідуальні та 
групові консультації  
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19. До Міжнародного дня прав людини (на базі Юридичної 
клініки) з тем:  
- Впровадження у навчально-виховний процес ідей 
гендерної політики,  

- Інклюзивна освіта та права людей з обмеженими 
можливостями,  

- Відстояти різноманіття – покінчити з дискримінацією 
 

Навчальні семінари, 
інформаційно-
просвітницькі заходи 
для студентів 

20. Святковий відеозапис із поздоровленнями, флешмоби з 
нагоди святкування Дня студента та Дня миру 
 

Студентські акції  

21. Всесвітній день безпеки Інтернету (лютий 2020) Студентські акції 
22. Акції «Скринька довіри» для студентів Індивідуальні 

консультації, 
опитування, 
роз’яснювальна 
робота з вирішення 
соціально-побутових 
питань 
 

Морально-етичне виховання 
23. Місячник милосердя «Створи добро» до Міжнародного 

дня людей похилого віку 
 

Благодійні акції  

24. «Про засади поведінкових норм і формування світогляду 
студентської молоді» 
 

Бесіди в групах, 
круглі столи 

25. Всебічний розвиток особистості. Особистість як 
незалежний і багатогранний світ. Світ дорослості: коли і 
з чого починається?  
 

Бесіда  

26. «Борітеся – поборете!» (Т.Г.Шевченко). Заходи з нагоди 
народження та смерті Великого Кобзаря  
 

Інформаційно-
дискусійні години, 
урочисті церемонії в 
університеті та місті 

27.  «Я і світ довкола мене» – про дні національної культури, 
національних свят, а також з метою розвитку 
толерантності  

Виховні години, 
культурно-мистецькі 
акції 

28. Заходи до Міжнародного дня інвалідів «Не забуваймо 
про тих, хто поруч із нами!» 

Студентські акції 

29. Привітальна програма до Дня Св. Валентина  
 

Концертна програма   

30. Організація заходів, присвячених Міжнародному 
жіночому Дню  
 

Концертна програма 

31. «Добро перемагає…». Відвідування школи-інтернату з 
подарунками з нагоди відзначення Дня захисту дітей, 
Дня Святого Миколая, Нового року тощо  

Волонтерські, 
культурно-мистецькі 
акції для студентів 
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32. «Мистецтво бути людиною…» (за прочитанням 
актуальних творів, переглядом сучасних фільмів 
морально-етичного змісту) 

Тематичний 
дискусійний клуб  
 

33. Забезпечення інформаційною літературою у гуртожитках 
інформаційних куточків з питань морально-етичного 
виховання  
 

Групові бесіди 

Інтелектуально-духовне виховання 
34. Бібліотека БНАУ – ваш помічник. Правила реєстрування 

і користування  
Ознайомлювальні 
заняття у бібліотеках 
і абонвідділах у 
навчальних корпусах 

35. Всеукраїнський день бібліотек. Книжкова виставка 
наукових видань професорсько-викладацького складу 
закладу 
 

Експозиції у 
читальних залах 
бібліотек БНАУ 

36. Презентація для першокурсників клубів за інтересами, 
спортивних секцій, колективів художньої самодіяльності, 
наукових гуртків 

Анкетування, бесіди, 
зустрічі у групах  

37. «Родина Браницьких – меценати», «Біла Церква – древнє 
місто», «Культурна спадщина Білоцерківщини і 
Київщини»  
 

Тематичні екскурсії, 
відкриті тематичні 
лекції  

38. Інтелектуальний квест «З історії Білоцерківського НАУ» 
для студактиву університету 

Студентська акція 

39. Конкурс читців з рідної мови, есе до Дня української 
писемності та мови  
 

Конкурси  

40. Святкування англомовного свята “Haloween”  
 

Концертні програми 
на факультетах та за 
місцем проживання 

41. Зустрічі з визначними особистостями, відомими 
громадянами міста та області, фахівцями, діячами науки 
та культури, керівниками підприємств  
 

Публічні зустрічі  

42. Участь студентів у конференціях університету, гуртках 
художньої самодіяльності, аматорського театру, творчих 
колективах, інтелектуальних іграх, брейн-рингу  
 

Позанавчальна 
діяльність за 
напрямами  

43.  «Духовність українського народу»  
 

Дебатні турніри, 
диспути, філософські 
бесіди за 
факультетами 

44. Конкурс фотографій і плакатів «Миттєвості 
студентського життя», фотовиставка студентських робіт 
«Моя квітуча земля» 
 

Студентські акції  



 15

45. Вечір поезії; конкурс читців віршів до Дня Всесвітньої 
поезії  
 

Концертна програма 

46. Заходи до Днів науки. Презентація діяльності наукових 
гуртків факультетів 
 

Конференції, секційні 
засідання  

47. Відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку  
 

Тематичні бесіди, 
виховні години в 
групах  
 

48. Проведення заходів для студентів факультету права та 
лінгвістики (спеціальність: перекладачі) до тижня мови: 

- англійської (вересень 2019) 
- німецької (листопад 2019) 
- китайської, української (березень 2020) 
- французької (квітень 2020) 
-  

Конкурсні програми, 
презентації, 
студентські проекти, 
відкриті заняття 

49. Заходи до Дня науки (третя субота травня) Науково-практичні 
конференції, панельні 
дискусії, семінари 

Естетичне виховання 
50. Організація роботи гуртків і колективів художньої 

самодіяльності університету  
 

Гурткова робота 

51. Вечори знайомств першокурсників у гуртожитках 
 

Творчі зустрічі у 
гуртожитках 

52. Відвідування мистецьких заходів, музеїв, театрів, 
тематичних виставок  
 

Екскурсійні заходи 

53. Залучення студентів до участі в міжнародних і 
Всеукраїнських конкурсах, виставках, до концертної 
діяльності в місті, області, на сценічних майданчиках  
 

Участь у творчих 
заходах 

54. Організація виступів художніх колективів і окремих 
виконавців університету  
 

Концертна програма 

55. Проведення виставок творчих робіт студентів під час 
Днів відкритих дверей та інших заходів 
 

Презентація творчих 
робіт 

56. Організація профорієнтаційних виїзних концертів 
художньої самодіяльності  
 

Концертна програма  

57. Презентація діяльності аматорського театру факультету 
ветеринарної медицини університету до Дня знань і 
міжнародного Дня театру  
 

Вистава 

58. Творчий огляд-конкурс студентських талантів «Дебют 
першокурсника» 

Концертна програма 
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59.  Проведення фестивалів і святкових програм для 
студентів університету, факультетів  
 

Святкові заходи 

Екологічне та трудове виховання 
60. Організація проведення фотовиставки «Цікавинки мого 

краю»  
 

Експозиція на 
факультетах 

61. Участь в екологічних проектах. Проведення конкурсу на 
кращих екологічний проект 
 

Конкурс проектів 

62. Проведення читань, круглих столів для студентів 
екологічного факультету, присвячених Дню довкілля, 
здоров’ю, екології та єдності з природою  
 

Проектні заходи  

63. Проведення суботників, акцій «За чисте довкілля» з 
метою благоустрою прилеглої території і приміщень в 
університеті та гуртожитках  
 

Студентські акції 

64. «Екологічні проблеми регіону»: диспут для студентів 
агробіотехнологічного та економічного факультетів 
 

Профорієнтаційний 
захід 

65. Участь у акціях з благоустрою, екологічних челенджах, 
участь у загальноміській студентській екологічній акції 
«Чистий берег» 
 

Студентські акції 

66. Лекція (бесіда, диспут) з професійної діяльності та 
реалізації особистості в житті за участі представників 
підприємств і організацій 
 

Бесіди в групах 

67. «Ярмарка вакансій» для студентів випускних курсів 
університету за участі представників підприємств і 
організацій 

Профорієнтаційний 
захід  

68. Круглий стіл (дебати) профорієнтаційного змісту «Моя 
майбутня професії» 
 

Заходи в академічних 
групах 

69. Фестиваль (презентація) продукції за спеціальностями в 
університеті. Виставки «Руками студентів» 
 

Презентація, участь у 
заходах 

Фізичне виховання та залучення до здорового способу життя 
70. Обговорення питань здорового способу життя з метою 

підтримки психічного і фізичного здоров’я. Залучення 
студентів до спортивних секцій і організація їх занять  
 

Бесіди в групах і 
секціях 

71. Участь спортивних команд університету в районних, 
обласних, всеукраїнських змаганнях  
 

Змагання  

72. Проведення акцій серед студентів, спрямованих на 
попередження шкідливих звичок у студентської молоді  

Студентські акції 
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73. Організація спартакіад серед факультетів  

 
Змагання 
 

74. Акція «Червона стрічка» (символ солідарності із ВІЛ-
позитивними та хворими на СНІД) до Дня боротьби зі 
СНІДом 
 

Студентська акція 

75. Проведення футбольних турнірів серед команд 
факультетів до Всесвітнього дня футболу  
 

Турніри  

76. Проведення спортивних заходів університету з різних 
видів спорту  
 
 

Спортивні заходи, 
гурткова і секційна 
робота  

77. Інтелектуально-рекреаційний квест для студактиву 
університету «Пізнаймо Білу Церкву» 

Інтелектуально-
спортивний захід 

78. Соціологічні опитування «Що ти знаєш про це?» до 
Всесвітнього Дня боротьби проти туберкульозу 

Студентська акція 

79. Бесіди про недопущення тютюнопаління та вживання 
алкогольних напоїв, наркотичних засобів, у тому числі –  
за участі представників медичних установ  
 

Відкриті лекції, 
бесіди в групах 

80. Струдентські акції до Всесвітнього Дня без тютюну Акції на факультетах 
81.  «Про профілактику та запобігання розповсюдженню в 

студентському середовищі негативних явищ»  
 

Виховні години 

82. Участь в акції до Дня донора  
 

Загальноміська акція 
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Додаток  
 

Орієнтовні напрями й форми організації роботи наставника групи 
 

НАПРЯМ 
 

Зміст роботи 
Термін 

проведення 
 

1. Вивчення  
морально- 
психологічних, 
лідерських, 
підприємницьких 
та інших 
якостей студентів  

 

- Анкетні дані про студентів групи, формування 
й оновлення активу групи, осіб, що 
потребують особливої уваги. 

- Індивідуальні співбесіди для виявлення 
ставлення студентів до виконання своїх 
повноважень, аналізу стану справ у групі, 
визначення характерних якостей окремих 
студентів. 

- Соціометричне опитування студентів групи з 
метою виявлення неофіційних лідерів, 
мікрогруп у студентському середовищі. 

-  Моніторинг  розвитку ділових та морально-
психологічних якостей студентів групи: 
а) спілкуванні з викладачами, які читають заняття 
у цій групі (психолого-педагогічний аналіз); 
б) спостереження за студентами у ході виконання 
окремих доручень і завдань (здатність до 
самоорганізації та відповідальність, порядність); 
в) налагодження зв’язків із родинами студентів, 
що потребують особливої уваги. 

- Подання та узгодження пропозицій, 
характеристик, то надаються студентам групи 

 

Вересень 
 
 
 

Вересень 
 
 
 
 

Вересень- 
жовтень 

 
 

3 жовтня  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У разі 
потреби 

2. Формування 
(оновлення 
активу). 
Організація та 
координація  
самоврядування в 
групі 

 

– Організаційні збори у групі з обговоренням 
завдань і заходів на семестр, узгодження системи 
управління та самоврядування 
 
– Розподіл доручень для студентів групи, 
інструктування відповідальних за відповідні 
напрями роботи: 

- староста групи, заступник старости; 
- профгрупорг, заступник профгрупорга; 
- культмасовий сектор, спорторг; 
- інші доручення, які пропонують студенти 
(фотограф групи, науковий координатор, 
інтернет-оператор групи, відповідальний за 
зв’язки з бібліотекою тощо). 

Друга 
половина 
вересня 

 
3 жовтня  
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– Установлення зворотного зв’язку з наставником 
групи, місця і часу проведення зборів групи з 
урахуванням розкладу занять. 
 
– Уточнення плану роботи з урахуванням 
пропозицій, що надійшли від студентів. 
 
– Обговорення актуальних питань 
життєдіяльності групи відповідно до плану 
роботи, періодичне заслуховування 
відповідальних за конкретні напрями роботи на 
зборах групи. 
 
– Підбиття підсумків освітньо-виховної роботи у 
навчальній групі за семестр 

 

 
Жовтень 

 
 
 

За потреби 
 
 

Увесь період 
 
 
 
 

За планом  

3. Виявлення 
актуальних 
проблем 
діяльності 
групи та сприяння 
їх 
розв’язанню 

 

– Мотивація успішної навчальної діяльності 
студентів. 

Моніторинг навчальної заборгованості у 
студентів групи. Установлення системи 
громадського контролю студентського активу.  
Презентація, пропагування досягнень і 
результатів тих студентів, які є навчально 
успішними і активними у науковій діяльності, 
відвідуванні гуртків, участі в заходах, творчості 
тощо. Подання пропозицій щодо заохочення їх. 
 

– Дисциплінарні питання, відвідування 
занять і заходів. 

 Збір та узагальнення даних про відвідування 
занять студентами групи. Запровадження заходів 
впливу на студентів (індивідуальні співбесіди, 
самоврядні заходи, інформування батьків, 
пропозиції щодо вжиття заходів адміністрації). 

 

– Умови  навчання, проживання та 
відпочинку студентів.  

Виявлення осіб, які потребують особливих умов 
навчання, оздоровлення тощо. Відвідування 
студентів у гуртожитку. Аналіз і заходи впливу. 

 

– Участь студентів у культурно-
громадському житті факультету та 
університету.  

Вивчення інтересів і запитів студентів. 
Відвідування разом зі студентами групи планових 
масових заходів. Проведення заходів для групи за 
ініціативою студентів (екскурсії, культпоходи, 
спортивні заходи тощо). 

Увесь період 
(особливо на 
початку та 
наприкінці 
семестру) 

 
 
 
 
 
 

Увесь період 
(особливо на 
початку 
семестру) 

 
 
 
 
 
 
 

За потреби 
 
 
 
 
 

Увесь період 
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4. Підбиття 
підсумків  
спільної 
діяльності 

– Оперативне інформування адміністрації про 
актуальні питання життєдіяльності групи. 

 
– Звітування про виконання обов’язків 
наставника групи за визначений період. 

 
– Перспективне планування роботи. 
 

За запитами 
 
 

За вимогою 
 
 

За планом 

 
 
 
 
 
Керівник навчально-методичного відділу  
моніторингу якості освіти та виховної роботи       ___________          В.В.Зубченко 
 
 
 
 
 
Провідний спеціаліст відділу                                      ___________      О.О.Дем’яненко  


