
 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

на 2020-2021 н. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання Організатори, 

відповідальні за 

проведення 

Примітка 

1 2 3 4 5 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Урочиста лінійка для  першокурсників 

спеціальності 013 Початкова освіта 

факультету початкової освіти МНУ імені 

В.О.Сухомлинського 

01.09.2020 р. Завідувач кафедри, 

викладачі кафедри, студенти 

спеціальності 

 

2. Організація перевірки поселення та умов 

проживання студентів спеціальності 013 

Початкова освіта у гуртожитку, дотримання 

студентами правил внутрішнього 

розпорядку. 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

3.  Проведення роботи (кураторських годин, 

бесід) з першокурсниками з метою їх 

адаптації до вимог навчання у ЗВО 

01.09.2020 р. - 30.09.2021 р. Завідувач кафедри, 

куратори академічних груп 

I курсу 

 

4. Організація та проведення систематичної 

роботи студентського старостату з приводу 

виконання їх обов'язків 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

5. Проведення кураторських годин Протягом  

2020 – 2021 н.р.,  

два рази на місяць 

Куратори академічних груп  

6. Проведення виховних годин  Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

два рази на місяць  

Куратори академічних груп  

7.  Здійснення систематичного контролю за 

відвідуванням занять студентами та якості 

навчання 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

8. Поновлення наочної агітації та стендів, що 

відображають життя спеціальності, роботу 

Вересень 2020 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, органи 
 



органів студентського самоврядування  студентського 

самоврядування 

9. Проведення інструктажів з техніки безпеки 

у всіх академічних групах спеціальності 013 

Початкова освіта 

01.09-05.09.2020 р. Куратори академічних груп  

10 Проведення профорієнтаційної роботи 

серед учнів шкіл м. Миколаєва 

жовтень 2020 р. 

лютий-березень 2021 р. 
Завідувач кафедри, 

викладачі  
 

11. Організація та проведення батьківських 

зборів 

жовтень 2020 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

12. Організація та проведення свята Останнього 

дзвоника. Нагородження студентів 

грамотами. 

червень 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, органи 

студентського 

самоврядування 

 

13. Організація та проведення урочистого 

вручення дипломів випускникам 2021 р. 

червень 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, органи 

студентського 

самоврядування 

 

ІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Організація відвідування студентами музею 

історії МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 

музею Старофлотські казарми 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

2.  Відвідування дітей-війни «Ніхто не забутий, 

ніщо не забуте» концерт студентів у 

Миколаївському будинку людей похилого 

віку  (волонтерська група) 

травень 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп,  

Іванець Н.В. 

 



3.  Організація та участь у святкуванні та 

проведенні урочистих заходів з нагоди : 

- Дня створення МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського (106 років); 

- 102-річчя з дня народження видатного 

педагога В.Сухомлинського 

- Дня вчителя; 

- Дня студента; 

- Дня незалежності України; 

- Дня народження Т.Г. Шевченка; 

- Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи; 

- Дня конституції України 

 

 

вересень 

 

вересень 

 

вересень 

листопад 

серпень 

березень 

квітень 

червень 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 
 

4. Прийняти участь в акції «Запали свічку» в 

рамках проведення Дня пам’яті жертв 

голодомору «Скорботной пам’яті свічадо»  

листопад 2020 р.  Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 
 

5. Впровадження практики волонтерської 

роботи студентів ЗВО у будинках сиріт, 

інтернатах (волонтерська група) 

січень 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп,  

Іванець Н.В. 

 

6.  Підготовка і проведення тижня мови до Дня 

української писемності та мови «Мови 

рідной животворне джерело» 

20.11.2020 р. Білявська Т.М., студенти  

7.  Проведення заходів до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту 

Листопад 2020 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 
 

8.  Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні - 

покладання квітів до пам’ятного знаку 

Героям Небесної Сотні; - хвилина 

мовчання; 

20 листопада 2020 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 
 

9. Проведення заходів до 205-ї річниці з дня 

народження Т.Г. Шевченка 

9 травня 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 
 

10. Участь у обласних, міських та 

університетських заходах, присвячених 77-

26 березня 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 
 



ої річниці визволення Миколаєва від 

нацизму 

11. Участь у обласних, міськіх та 

університетських заходах, присвячених 

Дню перемоги та Дню пам’яті та 

примирення 

Травень 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

12. Проведення бесід та лекцій зі студентами з 

питань толерантності й терпимості   у  

міжнаціональних відносинах,  збереження 

миру,  злагоди між усіма народами, 

етнічними,   національними, релігійними 

групами. 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

13. Проведення на кураторських годинах 

 тематичних бесід та виховних годин: 

«Ми будуємо Україну – європейську 

демократичну країну», «Україна – для нас. 

Ми – для України», «Шлях державності і 

волі», Державотворець», та ін. 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

14. Проведення конкурсу «Кращий знавець 

національних традицій свого краю»  на 

кураторських годинах. 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

15. Проведення фотоконкурсу «Україна на 

долоні». 

Жовтень-листопад 

2020 р. 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

Ш. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1.  Круглий стіл «Герой. Патріот. Лідер»   Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

2.  Тематичні кураторські години до Дня  Завідувач кафедри, куратори  



Перемоги: «ПАМ'ЯТЬ ВІЙНИ – ЦЕ 

ПАМ'ЯТЬ СЕРЦЯ!» 

академічних груп 

ІV. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Організація та проведення заходів разом з 

бібліотекою імені О. Гмирьова 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

2. Конкурс творчих і наукових робіт «У слові 

розкривається душа» 

Травень 2021 р.  Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

3. Благодійна акція «Милосердний 

Великдень» 
 Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

4. «Наші жінки найрозумніші!!!» Вікторина до 

міжнародного дня жінок. 
 Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

V. ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Соціально-політичне інформування 

студентів   

щотижня  

протягом 2020-2021 н.р. 

Куратори академічних груп  

2.  Диспут на тему: «Мої громадянські права та 

обов’язки» 

вересень-жовтень 2020 р.  Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

3. Проведення індивідуальних бесід зі 

студентами- порушниками дисципліни. 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

4. Бесіда-інструктаж із безпеки 

життєдіяльності на літній період 

Червень 2021 р.  Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

5.  Проведення заходів щодо протидії 

хабарництву, зловживанням і корупції в 

закладах освіти:  

-встановлення скриньки довіри;  

-проведення анкетування студентів 

факультету;  

-проведення бесід щодо недопущення 

корупційних ситуацій 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 



6. Проведення заходів з профілактики проявів 

насильства та торгівлі людьми:  

-тематичні бесіди;  

-участь у конференціях, тренінгах та 

семінарах 

 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

VІ. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1.  Ознайомлення з шедеврами світового 

мистецтва (відвідування театру, філармонії, 

музеїв, художніх виставок) 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

2. Виставка творчих робіт студентів 

 -«Свято врожаю»;  

-«Романс жовтневої жоржини»;  

- «Різдвяна історія»;  

- «Вишиваночка барвиста»; 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

3. Проведення заходів до Всесвітнього Дня 

охорони навколишнього середовища            

«Залиши нащадкам блакитну планету»: 

 - акції з прибирання підлеглих територій; 

 - акція « Калиновий гай»;  

- благодійна акція «Сонце на підвіконні» з 

озеленення аудиторій факультету; 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

4. Фотовиставка «Україна – наша 

Батьківщина» 

 

Лютий 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

5. Фотовиставка «Мій дідусь захищав 

Батьківщину» 

Травень 2021 року Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 



6. Фотоконкурс «Мені подобається моя 

професія» 

Жовтень  2020 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

7.  Проведення циклу виховних бесід та лекцій 

за темами: 

- «Естетичний ідеал сучасної молодої 

людини»;  

- «Морально-естетичний вигляд 

студентської молоді, імідж, презентація та 

стиль життя». 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

VІІ. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Залучення студентів до робіт з благоустрою 

прилеглої території, учбових приміщень, 

гуртожитків 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

2. Проведення суботників, трудових десантів 

по наведенню порядку на закріпленій 

території та її озеленення. 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

3. Організація комплексу заходів щодо 

реалізації Всеукраїнської програми 

«Гуртожиток – наш дім!»  з метою  

прибирання та благоустрою території 

університету, гуртожитків, ремонту кімнат в 

гуртожитках силами студентів (мешканців). 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

VІІІ.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

1. Заходи до Всесвітнього дня здоров’я: 

 - флешмоб «Зарядка факультету»; 

 - участь спортивних команд факультетів у 

Спартакіаді університету 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 



2.  Заходи до Всесвітнього дня без тютюну: 

 -акція «Міняємо цукерки на цигарки»;  

- медіапроект «Я не палю, а ти?»  

-курс лекцій «Наркоманія та наркотична 

залежність» 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

3. Планування та проведення заходів щодо 

реалізації Концепції загальнодержавної  

програми «Здоров’я 2020: український 

вимір». 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

 

 

Відповідальний за виховну роботу    _______________________       викл. Філімонова Т.В. 

 

Зав. кафедри                                           _______________________       проф. Якименко С.І. 

 

 


