
Основними завдання виховної роботи зі  студентами 
спеціальності 012 Дошкільна освіта

 упродовж  І семестру 2018-2019 навчального року:
- національно-патріотичне  виховання,  яке  передбачає  розвиток

історичної  пам’яті,  виховання  патріотичних  почуттів,  усвідомлення
любові  до  Батьківщини,  громадянського  відчуття  обов’язків  та
відповідальності  за  долю  Вітчизни,  вивчення  бойових  традицій  та
героїчних  сторінок  українського  народу,  його  Збройних  сил;
формування  національної  свідомості  і  людської  гідності,  любові  до
Батьківщини;

Для вирішення поставлених завдань були проведені такі заходи:
1. Відповідно до розпорядження 118 щодо запобігання поширення

тютюнокуріння, наркоманії та вживання алкогольних напоїв серед
студентської молоді на 2018-2019 н.р. було проведено: Виховний захід
на тему: «Крапля нікотину вбиває 5 годин робочого часу…? І все…?»;

2. Відповідно  до Плану  заходів,  пов’язаних із  запровадженням
Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України
було  створено   віртуальну довідку «Пам’ятка  для  студентів  щодо
перетину кордонів ЄС»;

3. Відповідно  до  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України
стосовно  виконання  плану  заходів  щодо  формування  поваги  до
Державної  символіки  було  проведено:  Виховний  захід:  «Знай  та
поважай символи Державні»;

4. Відповідно до наказу Миколаївської обласної державної адміністрації
управління освіти і науки від 05.05.2008 № 367 про залучення студентів
до участі у пластовому (скаутському) русі, про заходи, спрямовані на
розвиток патріотично-виховної, культурно-просвітницької, спортивної,
краєзнавчої  та  туристичної  роботи  серед  студентської  молоді  було
проведено  екскурсію:  Традиції,  звичаї,  культура  Миколаївщини  для
студентів 118 групи;

5. Відповідно до заплановних заходів До 100 річчя від Дня народження
В.О.  Сухомлинського  було  проведено  літературну  алюзію  «Остання
порада – по секрету» (30 листопада 2018 р.);

6. З метою організації та встановлення дружніх стосунків було проведено
тренінги: «Адаптація та згуртованість»; «Пізнай себе та свою групу»

Проведено кураторські години:
1.  Проведено збори щодо організації  навчально-виховного процесу у  І

семестрі 2018-2019 навчального року;



На  факультеті  дошкільної  та  початкової  освіти  Миколаївського
національного  університету  імені  В.О.  Сухомлинського  проведено
Благодійний  марафон  «Подаруй  дитині  радість»,  який  буде  тривати  до
26.10.18.  У програмі  марафону:  виставки,  аукціони та  казкові  вистави  для
дітей.  Мета  заходу  надання  дітям,  позбавлених  батьківського  піклування
матеріальної  та  морально-психологічної  підтримки.  Відкрили  Благодійний
марафон  студенти  1  курсу  спеціальності  «Дошкільна  освіта»  і  студенти  5
курсу  спеціальності  «Початкова  освіта»  майстер-класом  з  виготовлення
святкових  стрічок  для дівчат.  Цей захід  об’єднав небайдужих студентів  та
викладачів, для яких слова «благодійність», «доброта», «підтримка» –  це не
просто звуки, а сенс життя. 



Напередодні  Дня
українського  козацтва,  захисника
України  й  Покрови  Пресвятої

Богородиці  на  факультеті  дошкільної  та  початкової  освіти  Миколаївського
національного  університету  імені  В.О.  Сухомлинського  відбулася  святкова
виховна  година  «Козацькому  роду  нема  переводу».  Студенти  118  групи
спеціальності  «Дошкільна  освіта»  та  348  групи  спеціальності  «Початкова
освіта» підготували пізнавальну програму. Так, учасники заходу взяли участь
у вікторині, дізналися про традиційні страви запорізьких козаків, особливості
побуту та одягу. Прикрасою заходу стали музичні номери студентів І курсу.
На концерті згадували не лише звитягу козаків,  але й відзначили сучасних
героїв,  які  боронять  незалежність  нашої  Держави. Хвилиною  мовчання



присутні  вшанували  пам'ять  загиблих  воїнів.  Окрім  того,  з  нагоди  Дня
захисника  України  учасники  привітали  студентів,  які  навчаються  на
військовій  кафедрі,  а  магістрантку  спеціальності  012  «Дошкільна
освіта»Лушпай  Тетяну  відзначили  солодким  подарунком  та  привітали  із
здобуттям офіцерського  звання «молодший лейтенант».

З нагоди Дня козацтва та захисника Вітчизни на факультеті дошкільної
та початкової освіти студенти долучились до міської акції «З надією в серці»:
організували  майстер-класи  з  виготовлення  оберегів  та  хустин  для  воїнів.
Акція продовжиться до 25 жовтня. 

Не  залишайтесь  байдужими,  долучайтесь  до  акції.  Хустина
подарована воїну – оберіг для нього в бою.



14 жовтня студенти та викладачі факультету дошкільної та початкової
освіти  взяли  участь  у  святкуванні  Дня  українського  козацтва  й  захисника
Вітчизни:  відвідали  музей  бойової  техніки  та  зброї  під  відкритим  небом,
виставку автомобілів Національної поліції, патрульної поліції та Державної



служби з надзвичайних ситуацій. Після виступу голови Обласної державної
адміністрації Олексія Савченка та міського голови Олександра Сенкевича усі
присутні  разом  із  співаком  Олександром  Пономарьовим  виконали  гімн
України,після  чого  відбувся  марш   військових  підрозділів  Миколаївської
області.


