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Проблема виховання студентської молоді, підготовка її до життєдіяльності в  

інформаційно-технологічному, науковому суспільстві набуває першочергового значення.  

Насамперед, це створення умов, за яких студент інтенсивно оволодіває  

компетентностями майбутньої професії, уміннями та навичками розв’язання як  

теоретичних, так і практичних – соціальних, екологічних, культурних проблем, етнічних 

норм тощо. Стратегічні цілі державної політики в галузі освіти, створення в Україні нових  

демократичних інститутів, становлення системи цінностей, яка інтегрує традиційні  ідеали 

української культури та європейські цінності прав і свобод особистості, нове  

переосмислення і засвоєння потенціалу української гуманітарної культури  зумовлюють 

формування нового підходу до виховання студентської молоді. 

Нова українська виховна система вищого навчального закладу спирається не  

тільки на національну ідею і ґрунтується на етнічних засадах, а й орієнтується на  

полікультурне виховання.  Процес виховання має забезпечувати залучення молоді до  

світової культури та загальнолюдських цінностей і норм, формування толерантності  до 

інших точок зору, розуміння відмінностей між людьми у культурі, побуті та  звичаях, у 

переконаннях і віруваннях як між народами, так і між етнічними, релігійними та іншими 

групами. 

У цьому плані визначені фундаментальні принципи організації виховної роботи, її 

основні цілі, форми і методи на факультеті дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.  

План виховної роботи зі студентами на факультеті дошкільної та початкової освіти 

носить комплексний характер, охоплює  всі сфери життєдіяльності студентів, є складовою 

частиною освітнього процесу 

Головною метою виховної роботи є набуття студентами соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань світової цивілізації українського народу, досягнення 

високої  культури взаємин, формування у них особистих рис громадянина української 

держави,  розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, 

політичної, правової, трудової, екологічної культури і патріотичної підготовки. 

Нормативна база 

 Конституція України; 

 Національна доктрина розвитку освіти;  

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Статут Миколаївського національного університету імені                                     

В.О. Сухомлинського 
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 Концепція національно-патріотичного  виховання дітей та молоді 

 

Основні принципи виховної роботи 

 врахування багатогранності й цілісності людини, вікових та індивідуальних 

особливостей студентської молоді, їхніх фізичних, ґендерних, психологічних, 

національних, духовних, інтелектуальних і релігійних особливостей; диференціація та 

індивідуалізація виховного процесу, повага до суверенітету особистості молодої людини, 

розуміння її запитів та інтересів; 

 органічний зв'язок з вітчизняною історією народу, його мовою, культурними 

та родинно-побутовими і релігійними традиціями, з мистецтвом, традиціями і культурами 

всіх народів світу, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь, 

зв'язок виховання з життям та суспільною практикою; 

 поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самоврядуванням 

студентів, розвиток активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, 

встановлення довіри між вихователями та вихованцями;  

 гуманізація та демократизація виховного процесу, поєднання зусиль сім'ї, 

студентських та молодіжних об'єднань, громадських організацій; 

 активна протидія поширенню асоціальних явищ в інституті та університеті; 

 формування свідомої позиції студентства щодо подій, які відбуваються у 

суспільстві та державі; 

 підтримка ініціатив студентської молоді, творчих починань. 

 

Основні цілі виховної роботи 

 виховання сумлінного та відповідального ставлення до виконання своїх 

обов’язків усіма учасниками навчально-виховного процесу; 

 формування рис громадянина України, національної свідомості та людської 

гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту 

держави, готовності в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибокого розуміння 

громадянського обов'язку, поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки, державної мови; 

 створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації 

творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, 

обдарованості і талантів, самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-

естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності; 
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 формування гуманних рис особистості: щирості, людяності, справедливості, 

доброзичливості, милосердя, позитивної налаштованості, сприймання громадянських та 

загальнолюдських цінностей; 

 забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її 

фізичного, психічного та духовного здоров'я, формування здорового способу життя; 

 виховання політичної, економічної та правової культури, формування 

фахівця нової генерації, інтелектуала, господаря в своїй державі; 

 прищеплення шанобливого ставлення до культурної спадщини, традицій і 

звичаїв українців та інших народів, які населяють Україну, інтересу до надбань світової 

культури; 

 реалізація професійної морально-етичної відповідальності викладачів і 

студентів, виховання патріотичних почуттів до Альма-матер, дотримання і розвиток 

демократичних і академічних традицій університету; консолідація студентства, 

педагогічних та наукових працівників у єдину академічну спільноту; створення 

академічного інформаційного середовища з вільним доступом до нього; 

 подолання негативних явищ у молодіжному середовищі. 

 

 

Основні форми виховної роботи 

 словесні:  

 інформація,  

 роз'яснення,  

 зустрічі з відомими людьми,  

 збори,  

 бесіди,  

 вечори,  

 диспути,  

 конференції,  

 круглі столи; 

 використання аудіовізуальних засобів масової інформації, Інтернету; 

 практичні:  

 екскурсії,  

 туристичні походи,  

 культурні походи  

 конкурси,  
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 олімпіади,  

 спартакіади, 

 фізичне виховання, 

 спортивні змагання. 

 наочні:  

 творчі виставки,  

 тематичні презентації; 

 книжкові стенди, 

 Інтернет ресурси,  

 стінгазети, друковані засоби масової інформації, 

 культурно-просвітницькі центри; 

 активні: 

 участь у молодіжних програмах, громадсько-патріотичних і 

мистецько-культурологічних проектах на загальноуніверситетському, міському, 

обласному та всеукраїнському рівнях, 

 включення студентів через органи самоврядування у процес 

управління в стінах Університету з метою набуття практичних навичок майбутніх 

учасників розбудови Української держави, 

 святкування загальнодержавних та університетських свят, 

проведення різноманітних тематичних вечорів, благодійних акцій; 

 організація та проведення різноманітних культурно-масових заходів 

тощо.. 

Особливість виховної роботи у будь-якому навчальному закладі на всіх 

рівнях полягає у тому, що вона спрямована на обох учасників процесу – як на 

студентів, так і на тих, хто її здійснює. Тож у концепції і плані роботи зі 

студентами передбачається ряд заходів, спрямованих на адміністрацію, заступників 

по роботі зі студентами, кураторів академічних груп, активістів, учасників 

студентського самоврядування. Це, зокрема: 

 семінари з питань виховання для професорсько-викладацького 

складу, заступників, кураторів, фахівців з виховної роботи; 

 обмін досвідом педагогічної та лекторської майстерності та 

професійною інформацією; 

 співпраця з державними структурами, закладами, об'єднаннями, 

організаціями, які втілюють державну політику з питань виховання молоді; 

 створення власних дієвих проектів виховної роботи; 
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 впровадження нових сучасних форм і методів виховної роботи. 

 

Основні напрями виховної роботи 

Реалізація основних принципів і цілей виховання в університеті є можливою через 

ряд пріоритетних напрямів. Основними з них є моральне, розумове, трудове, фізичне, 

екологічне, правове та патріотичне виховання. 

Інтелектуальне (розумове) виховання 

Підготовка та проведення навчально-виховного процесу повинно слугувати 

взірцем сумлінного фахового ставлення до виконання своїх професійних обов’язків. 

Нерозривно пов’язане з навчанням та науковою роботою, створює умови для 

вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих здібностей, 

самовиховання і самовдосконалення, для вияву обдарованості і талантів, для 

самореалізації молоді у сферах наукової, професійної, освітньої діяльності. 

Громадянське (національно-патріотичне) виховання 

Невіддільне від національного ґрунту і коріння народу. Здійснюється у тісній 

взаємодії з вивченням гуманітарних та економіко-соціальних дисциплін, проходженням 

військової підготовки, у співпраці з радами ветеранів війни та праці університету, 

інститутів, факультетів. Формує високий ідеал служіння народові, готовність до трудового 

та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, формує громадянина-

патріота з глибоким розумінням громадянського обов'язку, спонукає до інтелектуального 

та фізичного вдосконалення, вивчення бойових та трудових традицій, героїчних сторінок 

історії українського народу.  

Правове виховання 

Формує риси громадянина України: національну свідомість і людську гідність, 

готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоке розуміння і 

відповідальне ставлення до громадянського обов'язку, повагу до Конституції України, 

Законів України, державної символіки, державної мови. 

Моральне виховання 

Вироблення потреби поводити себе згідно із загальнолюдськими моральними 

нормами, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, 

народу з урахуванням найкращих положень релігійної та світових морально-ціннісних 

концепцій. 

Художньо-естетичне виховання 

Формування естетичних знань, художньо – естетичної освіченості, поглядів, 

смаків, почуттів, ідеалів, які ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях 
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цивілізації, активна участь кожного студента в естетичному житті, вироблення вмінь 

творити прекрасне в повсякденному житті. 

Трудове виховання 

Нерозривно пов’язане з професійним та правовим вихованням. Становлення 

висококваліфікованого фахівця, готового до самовідданої праці на благо суспільства, 

трудового колективу, власної родини, обізнаного і компетентного. Культивування кращих 

рис української ментальності, господарської відповідальності, підприємливості та 

ініціативи, поваги до власної і людської праці, її результатів. 

Екологічне виховання 

Формування екологічної культури, оволодіння знаннями та практичним вмінням 

раціонального природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як 

національне багатство та співучасті у її збереженні. 

Фізичне виховання – розвиток i зміцнення здоров’я студентів, їхніх фізичних 

задатків та здібностей, утвердження активного, здорового способу життя, вироблення 

вмінь самостійно використовувати форми i методи фізичної культури в процесі власної 

життєдiяльностi. Даний напрям виховання охоплює пропаганду здорового способу життя i 

конкретну дiяльність, спрямовану на фізичне вдосконалення та фізичне загартування 

молоді. У сучасних умовах вкрай важливою є робота зi студентами щодо роз’яснення 

шкiдливостi вживання алкогольних напоїв i наркотичних речовин, куріння; також 

необхідно проводити профілактичні заходи щодо запобігання рiзноманiтним 

захворюванням.  

Фізичне виховання здійснюється на заняттях із фізичної культури, через участь 

юнаків i дівчат у роботі спортивних секцій, клубів, під час спортивних змагань, 

туристичних походів. Організовує та проводять роботу в даному напрямі кафедра 

фізкультури, первинна профспілкова організація студентів.  

Професiйне виховання — взаємозв’язане з трудовим вихованням та є його 

логiчним продовженням. Суттю професiйного виховання є становлення студента як 

фахiвця. Розв’язанню даного завдання пiдпорядковується дiяльнiсть усiх структурних 

пiдроздiлiв МНУ імені В.О.Сухомлинського перш за все – ректорату, деканатiв, кафедр та 

кураторiв груп i кожного викладача. 

Навчальний процес в університеті є основною ланкою професiйного становлення 

студента. Тому принципово важливо поєднувати теорiю i практику, з найбiльшою 

ефективнiстю передавати студентам необхiдний обсяг знань i вмiнь, навчити їх 

систематично працювати над собою, вмiло користуватися набутими знаннями в ринковій 

економіці. Лекцiї, практичнi заняття, зустрiчi з фахiвцями, самостiйнi заняття в бiблiотецi, 
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науково-дослiдна робота, пiдготовка курсових i дипломних робіт — далеко не повний 

перелiк форм роботи на шляху професiйного становлення молодих людей. Важливою в 

цьому процесi є особистiсть викладача, передусім дисциплiн фахового спрямування. 

Одним з складників професiйного становлення є оволодiння знаннями та навиками роботи 

з людьми, психологiчна готовнiсть працювати в ринкових умовах та вiдповiдати за 

результати своєї роботи. Результатом професiйного виховання є любов i повага до 

вибраної професiї, глибокi та рiзнобiчнi фаховi знання i вмiння, творчий пiдхiд iндивiда до 

розв’язання наявних проблем, готовнiсть приймати нестандартнi рiшення, особиста 

вiдповiдальнiсть за справу, вiдкритiсть для нових досягнень науки, технiки i практики. 

Організовують та здійснюють заходи з цього напряму студентський бізнес-

інкубатор, первинна профспілкова організація студентів. 

 Естетичне виховання — покликано забезпечувати становлення i розвиток у 

студентів вiдчуття, розумiння i потреби у красi, усвiдомлення необхiдностi жити i творити 

за її законами, з позицій естетичних правил оцiнювати явища i процеси навколишньої 

дiйсностi. Естетичне ставлення людини до свiту пов’язане з емоцiйним переживанням, 

насолодою вiд сприйняття об’єктiв, якi розглядаються як довершенi, гармонiйнi, 

прекрасні. Свiдомiсть молодих людей — це вiдкрите поле для сприйняття рiзноманiтних, 

нерiдко суперечливих, естетичних iдей, поглядiв i теорiй. Найважливiшими завданнями 

цього напряму виховання є вироблення зрiлих естетичних смакiв, умiння вiдрiзняти 

насправді естетичнi цiнностi вiд хибних, надуманих, формування потреби в естетизацiї 

умов працi та проживання. Також необхідно навчити юнакiв i дiвчат працювати i 

спiлкуватися з iншими людьми красиво, діставати естетичне задоволення вiд результатiв 

діяльності.  

Формування естетичної культури студентiв вiдбувається як у процесi навчання, так 

i в позанавчальний час. Теоретичним підґрунтям  естетичного виховання є дисциплiни 

соцiогуманiтарного спрямування, передусiм iсторiя, фiлософiя, естетика, соцiологiя, 

психологiя, культурологiя. Чуттєво-емоцiйна компонента значною мiрою реалiзується 

через участь студентiв у художнiй самодiяльностi, гуртках i студiях, заходах, що 

проводить університетський Центр культури та мистецтва спільно з первинною 

профспілковою організацією студентів та літературною студією, естетичне оформлення 

результатів праці студентів, вiдвiдування театрiв, виставок, музеїв, зустрiчi з дiячами 

лiтератури i мистецтва, проведення творчих вечорiв, читання художньої літератури та 

поезiї, слухання музики. Значну роль в естетичному вихованнi вiдiграють нацiональнi 

естетичнi традицiї, народна творчiсть (фольклор, декоративно-прикладне мистецтво, 

архiтектура та iн.).  
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Виховання інформаційної культури у загальному розумінні – це виховання у 

сфері культури, пов’язаної із функціонуванням та користуванням інформацією в 

суспільстві.  

Модель інформаційної культури особистості становлять три компоненти:  

 когнітивний блок (Інтернет-грамотність; навики поводження з інформацією; 

уміння організовувати пошук необхідної інформації; уміння працювати з відібраною 

інформацією: структурувати, систематизувати, узагальнювати, подавати у вигляді, 

зрозумілому іншим людям; уміння спілкуватися з іншими людьми за допомогою сучасних 

засобів інформації тощо);  

 емоційно-ціннісний блок (зміст інформаційних потреб та інтересів; мотиви 

звернення до різних джерел інформації та пов’язані з ними очікування; ступінь 

задоволення інформаційних потреб, самооцінка інформаційної компетентності тощо);  

 праксеологічний блок (способи пошуку та канали одержання необхідної 

інформації; інтенсивність звернення до різних джерел інформації та їх характеристика; 

застосування одержаної інформації в різних сферах своєї діяльності; способи 

розповсюдження нової інформації, форми діяльності в Інтернеті тощо). 

Виховання інформаційної культури починається з формування інформаційної 

складової – знань. Саме вони, трансформуючись далі в уміння і навики, закладають 

основу когнітивного блоку, а потім безпосередньо впливають на рівень інформаційної 

культури студентів. Інформаційна культура студентів стає визначальним фактором їхньої 

майбутньої трудової діяльності. 

Структура та система виховної роботи 

Виховну роботу здійснюють та планують у різних її проявах та формах: 

 Вчена рада факультету дошкільної та початкової освіти; 

 Декан факультету; 

 Заступники декана (з навчальної роботи та по роботі зі студентами); 

 Куратори-наставники академічних груп; 

 Професорсько-викладацький склад кафедр; 

 Профбюро студентів та профспілка викладачів факультету; 

 Студентське самоврядування факультету (старостат, Студентська рада, 

студентський актив, факультету студентських кураторів) 

Усі вони діють на підставі затвердженого на початку навчального року плану 

виховної роботи факультету, який складений з урахуванням планів виховної роботи 

кураторів-наставників та органів студентського самоврядування і затверджений деканом 

та проректором з науково-педагогічної роботи. 
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Також робота зі студентами здійснюється у руслі загальних тенденцій щодо 

виховної роботи, які характерні для університету, та вказівок Управління освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації та Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України. 

У плані виховної роботи окреслені основні заходи, які планується провести 

протягом навчального року, а також пам’ятні дати відповідно до календаря знаменних дат. 
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План загальнофакультетських заходів  

на 2018-2019 н.р. 

№ 

з/п 
Захід 

Термін 

проведення 
Місце проведення Відповідальні 

I семестр 2018-2019 н.р. 

Вересень 2018 року 

1.  Участь студентського 

активу та викладачів в 

урочистостях з нагоди 

святкування Дня 

державного Прапора та Дня 

незалежності України (26-

річниця). 

 

24 серпня 

2018 року 

 

м. Миколаїв 

пам’ятник Т.Г. 

Шевченку 

 

Заступник 

декане по роботі 

зі студентами,  

викладачі 

кафедр, 

студентський 

актив 

2.  

Проведення зборів 

студентського активу з 

метою організації роботи та 

підготовки до Дня знань 

29-30 серпня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

голова 

Студентської 

ради, голова 

профбюро 

3.  

Організація та проведення 

трудового семестру зі 

студентами I курсу 

20-31 серпня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

голова 

Студентської 

ради, комітет з 

трудових справ 

Студентської 

ради 

4.  

Участь студентів у загально 

університетському заході 

«Посвята у першокурсники  

– 2018» 

01 вересня 

2018 року 

Соборна площа, 

м. Миколаїв 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, куратори 

академічних 

груп першого 

курсу 

5.  

 Знайомство 

першокурсників з 

факультетом, кураторами та 

студентськими кураторами. 

Вручення студентського 

квитка 

03 вересня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Декан 

факультету, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, викладачі 

кафедр 

6.  Ознайомлення 

першокурсників з життям в 

факультету та організацією 

навчального процесу. 

   03 вересня 

– 07 вересня 

2018 року 

Головний корпус 

університету 

Студентська 

рада, 

студентські 

куратори 
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Організація 

самоврядування в 

академічних групах (вибори 

активу, старости, 

заступника, профорга). 

академічних 

груп, 

студентські 

куратори 

7.  

Проведення інструктажів з 

техніки безпеки у всіх 

академічних групах 

факультету. 

    03 вересня 

– 07 вересня 

2018 року 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 

аудиторії 

закріплені за 

академічними 

групами 

Куратори 

академічних 

груп 

8.  
Проведення кураторських 

годин: «Студентський 

етикет», «Зовнішній вигляд 

студента – віддзеркалення 

внутрішнього світу » 

    03 вересня 

– 07 вересня 

2018 року 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 

аудиторії 

закріплені за 

академічними 

групами 

Куратори 

академічних 

груп 

9.  

Благодійна акція у міському 

будинку для людей 

похилого віку 

7 вересня 

2018 року 

Міський будинок 

для людей 

похилого віку 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами. 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентський 

актив 

10.  

Міжнародний день краси: 

–      коментований перегляд 

відео-сюжету «Краса 

людини: що важливіше?» 

 

9 вересня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, бібліотека 

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського 

11.  Трудовий десант до дня 

міста захід на галявині 

«Віра. Надія. Любов» - 

«Запали свічку пам’яті» 

13-14 

вересня 

 2018 року 

Територія МНУ 

імені В.О. 

Сухомлинського 

(внутрішній двір) 

Куратори 

академічних 

груп 

12.  

Проведення зборів для 

студентів I курсу, які 

проживають в гуртожитку 

14 вересня 

2018 року 

гуртожиток  

№ 1, 2, 3 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами. 

Куратори 

академічних 

груп 

13.  Організація та проведення 

до Дня партизанської слави 

заходів пов’язаних з 

ознайомленням студентів І 

курсу з партизанськими 

загонами які існували на 

території Миколаївської 

14-18 

вересня  

2018 року 

Музей  

«Підпільно-

партизанського 

руху на 

Миколаївщині» 

Викладачі 

кафедр, 

студентський 

актив, куратори 

академічних 

груп 
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області.   

14.  Контроль за відвідування 

студентами занять  

Протягом 

місяця 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

15.  Провести психологічне 

обстеження студентів І 

курсу з метою вивчення 

ступеня їх адаптації до 

навчання 

Протягом 

місяця (за 

графіком). 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

16.  

Проведення суботника 

(благоустрій території 

студентського містечка) 

15 вересня 

2018 року 

Парк «Перемоги» 

м. Миколаїв 

Студентська 

рада, 

студентські 

куратори 

академічних 

груп, 

студентські 

куратори. 

17.  

Тематичні заходи, лекції, 

екскурсії в рамках 

відзначення річниці 

партизанського руху в 

Україні 

вересень 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

18.  

Проведення зборів для 

студентів IІ-VI курсів, які 

проживають в гуртожитку 

28 вересня 

2018 року 

гуртожиток  

№ 1, 2,3 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

старости блоків, 

коменданти 

гуртожитків 

19.  Круглий стіл на базі ЗОШ 

№ 50, 2, 3  «Національно-

патріотичне виховання у 

молодших школярів: 

актуальні проблеми 

сьогодення» 

20 вересня 

2018 року 
ЗОШ № 50,2,3   

Викладачі 

кафедри теорії і 

методики 

початкової 

освіти. Вчителі 

шкіл. 

20.  

Проведення кураторських 

годин до Міжнародного дня 

миру: «Нам потрібне мирне 

небо», «21 вересня – 

Міжнародний день Миру» 

21 вересня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

21.  Проведення 

загальнофакультетської 

акції до Міжнародного дня 

21 вересня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 
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миру «Подаруй голуба» факультет зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

22.  
Участь студентства та 

викладачів факультету у 

святкових заходах з нагоди 

77-ї річниці утворення 

Миколаївської області 

22 вересня  

2018 року 
м. Миколаїв 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, викладачі 

кафедр. 

23.   Покладання квітів 

студентами ІІ курсу до 

пам’ятника юним 

партизанам-героям  

Ш. Коберу та  

В. Хоменку 

20 –21 

вересня  

2018 року 

м. Миколаїв 

Куратори 

академічних 

груп, заступник 

декана по роботі 

зі студентами 

24.  
Участь у творчому вечорі 

для фахівців дошкільної 

освіти з нагоди святкування 

Дня дошкілля 

26 вересня 

2018 року 

Науково-

методичний центр 

Миколаївської 

міської ради 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

25.  Проведення круглого столу 

з нагоди 100-річниці з дня 

народження В.О. 

Сухомлинського: «В.О. 

Сухомлинський про роботу 

з дітьми з особливими 

потребами» 

27 вересня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

26.  

Участь студентства 

факультету  у святкуванні 

Дня народження 

університету. Святковий 

концерт 

27 вересня 

2018 року 
м. Миколаїв 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

факультету, 

працівники 

факультету 

27.  Проведення проблемного 

столу для студентів ІІІ-IV 

курсів  з нагоди 100-річниці 

з дня народження В.О. 

Сухомлинського: 

«Реалізація ідей 

В.О.Сухомлинського про 

захист життя дітей, 

збереження і зміцнення їх 

здоров’я, фізичне 

виховання і розвиток» 

28 вересня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

28.  Проведення творчої 

виставки  (традиційні, 

віртуальні, у формі 

інтернет-плакату) з нагоди 

100-річниці з дня 

28 вересня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 
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народження В.О. 

Сухомлинського: «Василь 

Сухомлинський – дітям» 

29.  Проведення єдиної 

кураторської години з 

нагоди 100-річниці з дня 

народження В.О. 

Сухомлинського: «Людина 

починається з добра» 

28 вересня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

 

30.  

Відвідування студентами 

факультету  художньої 

галереї.  

Протягом 

місяця (за 

графіком 

університет). 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

викладачі та 

студенти 

факультету 

31.  Проведення тематичних 

кураторських годин для 

студентів з метою 

роз’яснення інформації 

щодо попередженні 

злочинності, наркоманії, 

правопорушень пов’язаних 

із торгівлею людьми 

Протягом 

вересня 

місяця 2018 

року  

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентський 

актив, заступник 

декана по роботі 

зі студентами 

Жовтень 2018 року 

1.  

Проведення кураторських 

годин до Міжнародного дня 

боротьби проти насилля: 

«Стоп насиллю!», «Ми 

проти насилля» 

02 жовтня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

2.  
Знайомство з передовим 

педагогічним досвідом 

шкіл міста  «Педагогічна 

династія» 

04 жовтням 

2018 року 

Науково-

методичний центр 

Миколаївської 

міської ради 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

3.  Проведенні щорічних 

Всеукраїнських 

Сковородинських навчань 

«Пізнай себе» 

05 жовтням 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори 

академічних 

груп 

4.  1.Організація привітання 

викладачів та студентів  

з Днем вчителя та Днем 

працівників освіти. 

2. Проведення круглого 

столу з працівниками 

дошкільної освіти міста 

«Праця серця – педагог 

05 жовтня 

 2018  року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Куратори 

академічних 

груп, старости, 

працівники 

факультету 

5.  
Створення бази даних 

студентів I  та VI курсів 

факультету 

Протягом 

місяця 

Факультет 

дошкільної та 

початкової освіти 

Куратори 

академічних 

груп, старости, 

працівники 
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факультету 

6.  Кураторські години з 

нагоди святкування Дня 

захисника України: «День 

захисника України: від 

козацтва до сучасності», 

«Нам Україна вище над 

усе!» 

12 жовтня 

2018  року 

Факультет 

дошкільної та 

початкової освіти 

Куратори 

академічних 

груп. 

7.  
Театралізована вистава для 

дошкільників і молодших 

школярів  в ДНЗ № 70, 115, 

84, 83, 144; ЗОШ № 38, 22, 

34, 59, 3, 53, 50 «Ходить 

гарбуз по городу» 

15 жовтня 

2018  року 
ДНЗ № 70, 115, 84, 

83, 144; 

 ЗОШ № 38, 22, 34, 

59, 3, 53, 50 

Куратори 

академічних 

груп, заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

8.  

Суботник «Чисте подвір’я» 

20 жовтня 

2018  року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

факультету, 

працівники 

факультету 

9.  

Участь студентів 

факультету у проведенні 

«Тижня добра» 

15-19 

жовтня 2018 

року 

 Будинок дитини 

«Червоне 

Сонечко», 

Студентська 

рада та 

профбюро 

студентів 

факультету, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами 

10.  
Проведення 

профорієнтаційної роботи 

серед учнів шкіл м. 

Миколаєва  

Протягом 

жовтня 2018 

року 

ЗОШ  

м. Миколаєва 

Викладачі 

кафедр та 

студентський 

актив 

факультету 

11.  Зустріч працівників 

бібліотеки університету зі 

студентами І курсу 

ознайомлення з науковим 

фондом бібліотеки 

Протягом 

жовтня 2018 

року 

  

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

ауд. 01.405 

Академічні 

групи, куратори 

12.  Проведення круглого столу 

«Мої перші враження від 

студентського життя» 
Перший 

тиждень 

жовтня 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

ауд 01.405 

Заступник 

директора по 

роботі зі 

студентами, 

Студентська 

рада 

13.  Знайомство з містом  Протягом 

місяця, 

відповідно до 

планів 

роботи груп  

м. Миколаїв 

Куратори 

академічних 

груп 
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14.  Участь у заходах 

присвячених річниці 

визволення України від 

німецько-фашистських 

загарбників 

Протягом 

місяця 

2018 року 

м. Миколаїв 

пам’ятні місця 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, 

студентський 

актив 

15.  Проведення кураторських 

годин з метою 

патріотичного виховання: 

«Україна – суверенна 

демократична держава», 

«Визначні постаті України» 

Протягом 

місяця 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

16.  Проведення бесід зі 

студентами: «Виховання 

культури міжнаціональних 

відносин» 

ІІ декада 

місяця  

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

15

. 

Відвідування художньої 

галереї «Арт-хол» 

Протягом 

місяця (за 

графіком 

університету

). 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

викладачі та 

студенти 

факультету 

Листопад 2018 року 

1.  Проведення кураторських 

годин «Світлофорова 

наука», «Безпека 

дорожнього руху», 

«Правила поведінки 

пішохода» 

01-09 

листопада 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

ауд. факультету 

Куратори 

академічних 

груп 

2.  Проведення заходів  до 

відзначення Європейського 

дня із захисту дітей від 

сексуальної експлуатації: 

круглий стіл: «Психологія 

статті»; перегляд 

соціального ролика «Будь 

обережним!»; перегляд 

фільму з обговоренням 

«Станція призначення 

життя» 

01-19 

листопада 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

ауд. факультету 

Куратори та 

студентські 

куратори 

академічних 

груп, заступник 

декана по роботі 

зі студентами 

3.  Проведення загально 

факультетської акції з 

нагоди Міжнародного Дня 

толерантності: «Створи 

квітки толерантності» 

16  

листопада 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

викладачі та 

студенти 

факультету 

4.  Проведення анкетування з 

нагоди Міжнародного Дня 
16  

листопада 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Заступник 

декана по роботі 
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толерантності: «Наскільки 

Ви толерантні?» 
2018 року Сухомлинського 

факультет 

зі студентами, 

викладачі та 

студенти 

факультету 

5.  Прибирання аудиторій, 

проведення косметичного 

ремонту, підготовка до 

зимового періоду 

Протягом 

місяця 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

ауд. факультету 

Студенти 

академічних 

груп 

6.  Збори студентів I курсу з 

приводу успішності. 

Підготовка студентів до 

атестації. 21 листопада  

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори та 

студентські 

куратори 

академічних 

груп, 

заступники 

декана по роботі 

зі студентами 

7.  Запалювання лампадок з 

метою вшанування Героїв 

Революції Гідності:  

«У їхніх серцях жила 

Україна» 

 

21 листопада  

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студенти 

академічних 

груп, 

студентська 

рада 

8.  Перегляд відеофільму про 

події на Майдані під час 

Революції гідності «Майдан 

– фортеця духу» 21 листопада  

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студенти 

академічних 

груп, 

студентська 

рада 

9.  Проведення кураторських 

годин до Дня Гідності та 

Свободи: «Герої не 

вмирають… Просто 

йдуть…», «Ми не 

зганьбили славу наших 

предків, нових Героїв дали 

небесам», «Україна гідна 

Свободи» 

21 листопада  

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори 

академічних 

груп 

10.  Відвідування студентами 

обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені  

О. Гмирьова, ознайомлення 

з науковим фондом та 

роботою закладу. 

Протягом 

листопада  

2018 року 

Миколаївська 

обласна 

універсальна 

наукова бібліотека 

імені О. Гмирьова 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

11.  Проведення зборів для 

батьків студентів I курсу 
24 листопада   

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

 

Декан 

факультету, 

куратори 

академічних 

груп 
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12.  Участь студентів та 

викладачів факультету у 

загально університетських 

заходах до Міжнародного 

дня студента. Премія 

«Студент року-2018» 

І декада  

листопада 

2018 року 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

актова зала 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський та 

викладацький 

актив 

13.  Участь у загальноміських 

заходах щодо вшанування 

пам’яті жертв голодомору 

та масових політичних 

репресій.  

листопад 

2018 року 
м. Миколаїв 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

викладачі та 

студенти 

факультету 

14.  Відвідування Українського 

академічного театру драми 

та музичної комедії 

Відповідно 

до 

репертуару  

листопад 

2018 року 

Український 

академічний театр 

драми та музичної 

комедії 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

15.  День відкритих дверей на 

факультеті дошкільної та 

початкової освіти 
листопад 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

ауд. 01.405 

Декан 

Степанова Т.М.; 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами 

Курчатова А.В. 

  Дрозд О.В. 

16.  Проведення кураторських 

годин з профілактики  

поширення ксенофобських і  

расистських проявів серед  

студентської молоді 

 

листопад 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори та 

студентські 

куратори 

академічних 

груп, 

заступники 

декана по роботі 

зі студентами 

17.  Відвідування художньої 

галереї «Арт-хол» 
Протягом 

місяця (за 

графіком 

університету

). 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

викладачі та 

студенти 

факультету 

Грудень 2018 року 

1.  Контроль за відвідування 

студентами занять та 

складанням заліків та 

іспитів 
Протягом 

місяця 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

2.  Проведення загально 

факультетської акції до Дня 

боротьби зі СНІДом 

«Червона стрічка» (символ 

солідарності із ВІЛ 

03 грудня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

викладачі та 

студенти 
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- позитивними та хворими  

на СНІД) 
факультету 

3.  Проведення кураторських 

годин до Дня боротьби зі 

СНІДом: «СНІД: подумай 

про майбутнє – обери 

життя», «СНІД – загроза 

людству » 

03 грудня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентський 

актив 

4.  Підготовка до  закриття 

індивідуальних навчальних 

планів. Проведення зборів 

щодо успішності студентів 

та відвідування ними занять 

03 – 07 

грудня 2018 

року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори та 

студентські 

куратори 

академічних 

груп 

5.  Організація привітання 

викладачів та студентів 

факультету з Днем 

Збройних Сил України 

07 грудня  

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

6.  Відвідування Українського 

академічного театру драми 

та музичної комедії 

Відповідно 

до 

репертуару  

(друга 

декада 

грудня  

2018 року) 

Український 

академічний театр 

драми та музичної 

комедії 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

7.  Проведення бесід зі 

студентами до Дня прав 

людини: «Мандрівка в 

країну Права», «День права 

людини: теорія і практика» 

10 грудня  

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

8.  Благодійна акція в 

ортопедичному центрі 

(лялькова вистава) 11 грудня 

2018 року 

Ортопедичний 

центр 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

9.  Відкритий захід до Дня Св. 

Миколая ( ІІ та ІІІ курси) 

19 грудня 

2018 року 

ДНЗ№ 70; 

ДНЗ№ 93; 

ДНЗ№ 95; 

ДНЗ№ 115. 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

10.  Проведення акції «Засвіти 

різдвяну зірку в душі 

кожного», Святий Миколай 

мандрує світом «Миколай 

іде,щастя в дім несе» 

грудень 2018 

року 

Очаківський 

інтернат, будинок 

дитини «Сонечко» 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

11.  Виставка «Яскраві вогні 

Новорічної ялинки» 
21 грудня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 
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факультет студентський 

актив, куратори 

академічних 

груп 

12.  Конкурс стіннівок 

«Врятуймо ялинку в Новий 

рік»  
24 грудня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

13.   «Новорічна ялинка – 2019»  

25 грудня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

14.  Проведення бесід зі 

студентами щодо 

дотримання правил ОБЖД 

під час канікул 

24-27 грудня 

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Куратори та 

студентські 

куратори, 

студенти 

факультету 

15.  Відвідування художньої 

галереї «Арт-хол» 
Протягом 

місяця (за 

графіком 

університету

). 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

викладачі та 

студенти 

факультету 

16.  Проведення бесід зі 

студентами з питань 

актуальних проблем 

морального виховання: 

«Моральні цінності 

сучасної людини», «Уміння 

поводитися серед людей», 

«Взаємини між людьми» 

Протягом 

грудня 

місяця 2018 

року  

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентський 

актив, заступник 

декана по роботі 

зі студентами 

17.  Проведення годин 

патріотичного виховання: 

«Ми нація єдина, твої ми 

діти, Україно!», «Єдина і 

непокорна країна моя» 

Протягом 

грудня 

місяця 2018 

року  

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Куратори 

академічних 

груп 

18.  Проведення тематичних 

кураторських годин для 

студентів з метою 

роз’яснення інформації 

щодо попередженні 

злочинності, наркоманії, 

правопорушень пов’язаних 

із торгівлею людьми 

Протягом 

грудня 

місяця 2018 

року  

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентський 

актив, заступник 

декана по роботі 

зі студентами 

Січень 2019 року 

1.  Фотовиставка «Єдина 

країна – Україна» 
22 січня  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 
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2.  Покладання квітів до стели 

«Небесна сотня» з нагоди 

святкування Дня 

Соборності України  
23 січня  

2019 року 

стела «Небесна 

сотня» 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, куратори 

академічних 

груп 

3.  Проведення кураторських 

годин до Дня пам’яті Героїв 

Крут: «На грані двох 

тисячоліть Чорніє Хрест у 

білім полі...», «Герої Крут – 

ніхто не забутий» 

29 січня  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, куратори 

академічних 

груп 

4.  Запалення лампадок  до 

Дня пам’яті Героїв Крут: 

«Квіти у полі, там де 

Крути…» 

29 січня  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

5.  Проведення круглого столу  

на базі бібліотеки МНУ 

імені В.О. Сухомлинського  

 (День молитви за всіх 

полеглих за волю і 

державність України) 

24 січня  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

6.  Години патріотичного 

виховання «Герої небесної 

сотні». 

02.01.2019-

14.01.2019 

року  

Головний корпус 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори 

академічних 

груп 

 

7.  Відвідування художньої 

галереї «Арт-хол» 
Протягом 

місяця (за 

графіком 

університету

). 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

викладачі та 

студенти 

факультету 

8.  Проведення  фотоконкурсу 

«Цікавинки мого краю» 
Протягом 

січня місяця 

2019 року  

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Студентський 

актив 

9.  Проведення тематичних 

кураторських години 

«Обереги материнства», 

«Ми з того краю, де сопілка 

грає» 

Протягом 

січня місяця 

2019 року  

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Куратори 

академічних 

груп 

 

10.  Проведення агітаційної та  

просвітницької роботи 

серед  студентів, 

спрямованої на  

попередження шкідливих 

звичок у  студентської 

молоді 

 

Протягом 

січня місяця 

2019 року 

Головний корпус 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори 

академічних 

груп 

 

11.  Проведення тематичних Протягом Головний корпус  Куратори 
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кураторських годин для 

студентів з метою 

роз’яснення інформації 

щодо попередженні 

злочинності, наркоманії, 

правопорушень пов’язаних 

із торгівлею людьми 

січня місяця 

2019 року  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

академічних 

груп, 

студентський 

актив, заступник 

декана по роботі 

зі студентами 

Лютий 2019 року 

1.  Проведення зборів 

студентського активу 

факультету з метою 

визначення основних 

напрямів роботи у 

II семестрі  

2018-2019 н.р. 

01 лютого  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

01.405 

Заступник 

директора по 

роботі зі 

студентами, 

студентський 

актив 

2.  Організувати участь 

студентів факультету в 

Всеукраїнських та 

районних акціях: 

- «Студенти – воїнам АТО»; 

- «Надійний тил»;  

 

Протягом 

2018-2019 

навчального 

року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, студенти 

3.  Відкрита година 

патріотичного виховання до 

Дня пам’яті воїнів-

інтернаціоналістів: «Цей 

одвічний біль» 

15 лютого 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

4.  Конкурс вітальних листівок 

«Десь на дні мого серця 

заплела дивну казку 

любов…» 
14 лютого 

2019 року 

Очаківський 

інтернат, будинок 

дитини «Сонечко», 

школа-інтернат  

№ 5 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

5.  Акція «Вічна свічка» – 

запалювання лампадок з 

метою вшанування пам'яті, 

загиблих 19 лютого 2014 

року  до Дня пам’яті 

Героям Небесної Сотні 

20 лютого 

2019 року 

Головний корпус 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

6.  Організація виставки-

нагадування «Скарані за 

любов до України » до Дня 

пам’яті Героям Небесної 

Сотні 

20 лютого 

2019 року 

Головний корпус 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, студенти 
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7.  Організація перегляду 

літератури «Душу і тіло ми 

положимо за нашу 

свободу» до Дня пам’яті 

Героям Небесної Сотні 

20 лютого 

2019 року 

Головний корпус 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 

бібліотека 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, студенти 

8.  Поетичний конкурс 

«Відгомін барвистої мови» 

21лютого 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

ауд. 01.418 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, студенти 

9.  Студентські читання 

«Невмирущі скарби 

української мови» 22 лютого 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

ауд. 01.408 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, студенти 

10.  Презентація проектів 

«Професія педагог» 
друга декада 

лютого  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

ауд. 01.408 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, студенти 

11.  Квест «Душа іскриться 

добром та теплом до 

людей» –  

День спонтанного прояву 

доброти 

друга декада 

лютого  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

ауд. 01.408 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, студенти 

12.  
Проведення 

профорієнтаційної роботи 

серед учнів шкіл м. 

Миколаєва  

Протягом 

лютого 2019 

року 

ЗОШ  

м. Миколаєва 

Викладачі 

кафедр та 

студентський 

актив 

факультету 

13.  Проведення бесід зі 

студентами, обговорення 

питань здорового способу 

життя з  метою підтримки 

психічного і  фізичного 

здоров’я 

 

Протягом  

лютого  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

ауд. 01.408 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, студенти 

14.  Відвідування художньої 

галереї «Арт-хол» 
Протягом 

місяця (за 

графіком 

університету

). 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп, студенти 

Березень 2019 року 

1.  Проведення студентських 

читань в рамках 

святкування  

04-11 березня 

2019 року 

м. Миколаїв 

пам’ятник  

Т.Г. Шевченко 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 
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Шевченківських днів:  

«А слово долине через 

віки» 

студентський 

актив, викладачі 

кафедр  

2.  Проведення круглого столу 

«Доторкнутись до вічного –  

збагатитися духовно» в 

рамках святкування  

Шевченківських днів 

 

 

 

 

05 березня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.419 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

3.  Проведення конкурсу 

стіннівок «Тарасе, ми тебе 

пам’ятаємо» 
06 березня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет  

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

4.  Проведення кураторських 

годин до Міжнародного дня  

боротьби за ліквідацію 

расової  дискримінації 

21 березня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет  

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

5.  Організація та проведення 

загальноуніверситетського 

суботника  
23 березня 

2019 року 

Територія 

закріплена за 

факультетом 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентські 

куратори, 

студентський 

актив 

6.  Участь у загальноміських 

заходах, присвячених 72-ій 

річниці визволення 

Миколаєва від німецько-

фашистських загарбників 

28 березня 

2019 року 

м. Миколаїв 

пам’ятні місця 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, викладачі 

кафедр  

7.  Проведення кураторських 

годин, показ відеофільмів 

до Дня відзначенні 101-

річчя подій Української 

революції 1917-1921 років  

Перша 

декада 

березня 

місяця 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

8.  Організація виставки 

творчих робіт 

 1.«Моє життя на 

факультеті»,  

2. «Місто рідне мені  - 

Миколаїв». 

 друга декада 

березня  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.419 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

9.  Відвідування художньої 

галереї «Арт-хол» 
Протягом 

місяця (за 

графіком 

університету

). 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет  

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 
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10.  
Проведення годин 

патріотичного виховання: 

««Цих днів не мовкне 

слава», «Пам'ятаємо минуле 

заради майбутнього» 

 

Протягом 

місяця 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентський 

актив, заступник 

декана по роботі 

зі студентами 

Квітень 2019 року 

1.  Проведення круглих столів 

студенти ІІІ-ІV курсів 

«Громадянська освіта: 

теорія і практика», 

«Громадянське виховання у 

ВНЗ» 

08-09 квітня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, студенти, 

викладачі 

кафедр 

2.  Проведення бесід  з 

профілактики наркоманії, 

тютюнопаління, 

алкоголізму та пропаганди 

здорового способу життя 

«Від пияцтва до злочину – 

один крок» 

15-16 квітня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори 

академічних 

груп 

3.  Організація та проведення 

проблемного семінару 

«Україна і Європа – єдина»  
17 квітня  

2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.418 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

Студентська 

рада 

4.  Перегляд відеоролику до 

Українського Дня 

навколишнього 

середовища: «Поглянь 

навколо!» 

19 квітня  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентська 

рада 

5.  1.День здоров'я (українські 

народні ігри, забави, 

розваги). 

2. Круглий стіл 

«Здоровий спосіб життя: 

шляхи реалізації в умовах 

ВНЗ» 

 

21 квітня  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Студентська 

рада, профбюро 

студентів, 

викладачі 

кафедри 

фізичного 

виховання 

6.  Відвідування експозицій 

художнього музею імені 

В.В. Верещагіна 
25 квітня  

2019 року 

Миколаївський 

художній музей 

імен В.В. 

Верещагіна 

Викладачі 

кафедр  

7.  Запалювання лампадок до 

Дня пам'яті Чорнобильської 

трагедії : «Ми – пам’ятаємо 

героїв» 

26 квітня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори 

академічних 

груп 

8.  Перегляд та обговорення  

документальної трагедії 

«Розщеплені  

26 квітня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 
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на атоми» 

 

факультет ауд. 

01.405 

студентський 

актив, викладачі 

кафедр 

9.  Організація і проведення 

традиційних свят зустрічі з 

випускниками 27 квітня 

 2018 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, викладачі 

кафедр 

10.  Прогулянка містом  

«Гріє душу рідне місто моє 

Миколаїв».  
30 квітня 

2019 року 
м. Миколаїв 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентський 

актив 

11.  Проведення Дня 

партизанської слави до 

визволення Миколаєва від 

німецько-фашистських 

загарбників 

остання 

декада 

квітня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет  

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, викладачі 

кафедр 

12.  Відвідування експозицій 

обласного музею 

«Старофлотські казарми» 

(«Миколаїв – місто 

адміралів!»  

протягом 

квітня  

2019 року 

Миколаївський 

обласний музей 

«Старофлотські 

казарми» 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, викладачі 

кафедр 

13.  Проведення походів, які 

мають оздоровчий, 

естетичний і моральний 

потенціал, де студенти 

загартовуються фізично, 

збагачуються духовно, 

виховують в собі культуру 

поведінки у природі  

Протягом 

березня-

квітня  

2019 року 

Миколаївська 

область 

Заступник 

директора по 

роботі зі 

студентами, 

студентський 

актив, викладачі 

факультету 

14.  Відвідування художньої 

галереї «Арт-хол» 
Протягом 

місяця за 

графіком 

університету 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет  

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

15.  Проведення тематичних 

кураторських годин для 

студентів з метою 

роз’яснення інформації 

щодо попередженні 

злочинності, наркоманії, 

правопорушень пов’язаних 

із торгівлею людьми 

Протягом 

березня 

місяця 2017 

року  

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентський 

актив, заступник 

декана по роботі 

зі студентами 

Травень 2019 року 

1.  Відвідування ветеранів 

війни «Ніхто не забутий, 

ніщо не забуте» концерт 

студентів ІПО у 

01-03 травня 

2019 року 
м. Миколаїв 

Студентський 

актив 
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Миколаївському  будинку 

людей похилого віку 

2.  Проведення хвилини 

мовчання з метою   

вшануванні пам’яті 

учасників Української 

революції 1917-1921 років  

02 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

куратори 

академічних 

груп 

3.  Зйомка відеоролика на 

патріотичну тематику 

«Майбутнє країни – 

маленькі українці-патріоти» 

01-09 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Студентський 

актив 

4.  Випуск стінгазети «Мир 

потрібен нам усім …» 02 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Студентський 

актив 

5.  Круглий стіл «Герої не 

вмирають…»  
(мета:ознайомити студентів 

з  людьми, які в роки ІІ 

Світової війни проявили 

героїзм, патріотизм, 

лідерські якості у боротьбі  

з німецько-фашистськими 

загарбниками, показати, як 

важливо сьогодні пам’ятати 

уроки історії і подвиги 

наших дідів і прадідів). 

03 травня 

2019 року 

Головний корпус 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, 

 

6.  Благодійний міні-

футбольний матч на збір 

коштів воїнів АТО 
04 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Студентський 

актив 

7.  Відвідування виставки у 

міському краєзнавчому 

музеї, приуроченій Дню 

Перемоги 

Протягом 

травня 2019 

року 

Краєзнавчий музеї 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, студенти, 

викладачі 

8.  Фотовиставка «Ніхто з 

героїв не забутий…» 
Протягом 

травня 2019 

року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Студентський 

актив 

9.  Кураторські години до 

Всесвітнього дня Червоного 

Хреста: «Милосердя немає 

кордонів», «Добро через 

кілометри» 

08 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

 

Куратори 

академічних 

груп 

10.  Проведення акції «Запали 

свічку» До Дня пам'яті і 

примирення – «Рокам 

ніколи пам'яті не стерті» 

08 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 

факультет 

 

Заступник 

директора по 

роботі зі 

студентами, 

студентський 
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актив 

11.  Перегляд відеофільму 

«Ніколи знову» 

08 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 

факультет 

 

Заступник 

директора по 

роботі зі 

студентами, 

студентський 

актив 

12.  Участь студентів у 

покладанні квітів до 

пам’ятників героям ІІ 

Світової війни 
08-09 травня 

2019 року 
м. Миколаїв 

Заступник 

директора по 

роботі зі 

студентами, 

студентський 

актив 

13.  До 74-тої річниці Перемоги 

над нацистськими 

окупантами та завершення 

війни у Європі. До днів 

Пам’яті та примирення 

пропонуємо долучитися до 

акції «Ті, хто боролися за 

Свободу» 

08-09 травня 

2019 року 
м. Миколаїв 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, студенти, 

викладачі 

14.  Конкурс творчих проробок  

до Дня матері «Подарунок 

для любої неньки» 
13 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

15.  Проведення кураторських 

годин до Дня матері: «Все 

до серденька матері 

горнеться», «Матінко моя, 

зоре світова» 

13 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет  

Куратори 

академічних 

груп 

16.  Організувати перегляд 

вітчизняних художніх і 

документальних фільмів, 

що відображають 

український вимір Другої 

світової війни. 

Протягом 

травня 

місяця 2019 

року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 405 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, викладачі 

кафедр 

17.  Випуск фотостенду про 

підсумки туристичних 

походів 
протягом 

травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Студенти 

факультету, 

викладачі 

кафедр 

18.  Тематичні кураторські 

години, лекції до Дня 

пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського 

народу 

 

18 травня 

2019 року 

Головний корпус 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

директора по 

роботі зі 

студентами, 

студентський 

актив 

19.  Перегляд відеофільмів до 

Дня пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського 

народу 

17 травня 

2019 року 

Головний корпус 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

директора по 

роботі зі 

студентами, 
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 студентський 

актив 

20.  Проведення кураторських 

годин «Що нам скаже 

світлофор?», «Правила 

поведінки на дорозі» 

20-24 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

ауд. факультету 

Куратори 

академічних 

груп 

21.  Фотоконкурс «За що мені 

подобається моя професія?» 29-30 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Студентський 

актив 

22.  Проведення кураторських 

годин: «Європейська 

інтеграція – шляхи дружби 

та співпраці», «Україна – 

ЄС: сучасний етап 

взаємовідносин» 

 (до Дня Європи в Україні) 

ІІ декада 

місяця 

Бібліотека МНУ 

імені В.О. 

Сухомлинського 

 

Бібліотекарі, 

студенти 

факультету, 

викладачі 

кафедр 

23.  Проведення кураторських 

годин з  безпеки 

життєдіяльності та охорони 

праці «Безпека – це мета, а 

безпека життєдіяльності – 

засоби, шляхи, методи її 

досягнення» 

Друга декада 

травня  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

24.  Оформлення куточків, 

стендів, присвячених Дню 

охорони праці 
Друга декада 

травня  

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет  

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

25.  Участь у 

загальноуніверситетських 

заходах до Дня науки 

Друга 

половина 

травня  

2019 року 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Студентське 

наукове 

товариство 

26.  Свято Останнього 

дзвоника. Нагородження 

студентів грамотами. 
30-31 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

27.  Проведення зборів 

студентського активу. 

Підведення підсумків 

конкурсу на кращого 

старосту та кращу 

аудиторію 

31 травня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Заступники 

декана, 

Студентська 

рада, профбюро 

студентів 

інституту 

28.  Відвідування художньої 

галереї «Арт-хол» 
Протягом 

місяця (за 

графіком 

університету

). 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет  

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

Червень 2019 року 

1.  Відвідування Будинку 

дитини «Сонечко» 
01 червня 

2019 року 

м. Миколаїв 

Будинок дитини 

Студентська 

рада, профбюро 
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(святковий концерт для 

дітей студентів ІІІ курсу). 

«Сонечко» студентів 

2.  Заходи до Всесвітнього дня 

охорони навколишнього 

середовища 6 червня 

2019 року 

Головний корпус 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, викладачі 

кафедр 

3.  Зустріч з творчими людьми 

Збірка «Студентський 

меридіан» 

10 червня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Декан, 

заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив, куратори 

академічних 

груп 

4.  Підготовка дискусійних 

питань «Банк ідей» 17-18 червня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Студентський 

актив 

5.  Контроль за відвідуванням 

студентами занять та їх 

участю у складанні модулів 

з усіх предметів. 

Протягом 

місяця 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Заступники 

декана, старости 

та куратори 

академічних 

груп 

6.  Перегляд відеоролику: 

«Наркоманія: життя до та 

після» до Міжнародного 

дня  боротьби з 

наркоманією 

26 червня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

7.  Проведення фотовиставки: 

«Скажемо «НІ» 

наркоманії!» 
26 червня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

8.  Участь у заходах з нагоди 

святкування Дня 

Конституції України 
28 червня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

9.  Тематичні кураторські 

години до Дня Конституції 

України: 

Друга 

половина 

червня 2019 

року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет 

Куратори та 

старости 

академічних 

груп 

10.  Проведення засідання 

академічних груп з приводу 

призначення стипендії та 

закінчення навчального 

року 

Друга 

половина 

червня 2019 

року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет ауд. 

01.405 

Куратори та 

старости 

академічних 

груп 

11.  Організація та проведення 

урочистого вручення 

дипломів випускникам 

Орієнтовно - 

30 червня 

2019 року 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 
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2016-2017 н.р.  студентський 

актив 

12.  Відвідування художньої 

галереї «Арт-хол» 
Протягом 

місяця (за 

графіком 

університету

). 

Головний корпус  

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

факультет  

Заступник 

декана по роботі 

зі студентами, 

студентський 

актив 

 

 

 


