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Нормативна база організації виховної роботи: 

 Конституція України; 

 Національна доктрина розвитку освіти;  

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Концепція національного виховання студентської молоді; 

 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (червень 2015 року). 

 Статут Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського; 

Організація виховного процесу базується на Національній доктрині розвитку освіти України, Законі України «Про вищу освіту» 

відповідно до державних стандартів освіти, наказів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації виховної роботи.  

Мета: забезпечити умови для всебічного розвитку творчої, гармонійної особистості студента, сприяти розвитку його здібностей та 

обдарувань, збагатити його інтелектуальний та духовний потенціал. 

Стратегічна мета: європейська інтеграція студентської молоді. 

Завдання: посилення національно-патріотичного виховання, організовувати виховання студентської молоді, як цілісну систему 

творчої діяльності студентів, використовувати життєві та виховні ситуації для духовного розвитку, навчити розуміти власні емоційні стани та 

робити висновки з позиції зрілої особистості. 

Базові принципи виховання. 

 Органічне поєднання процесів навчання, виховання та розвитку; 

 Визначення особистості студента, як найвищої соціальної цінності; 

 Застосування системного, особистісно-орієнтованого, гуманістичного підходів до виховання студентської молоді; 

 Збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального, духовного здоров'я особистості студента; 

 Єдність інтелектуального та духовного розвитку студентів. 

Основні завдання, які необхідно вирішити в процесі виховання 

 Формування у студентів прагнення до духовного осмислення оточуючого світу; 

 Створення позитивної навчальної атмосфери, ситуації педагогічного успіху, допомагати студентам адаптуватися до нової соціальної ролі 

(І курс); 

 Виховання громадянської позиції. 

Очікувані результати 

 Позитивна соціалізація студентів; 

 Висока життєва компетентність; 

 Високий професійний рівень; 

 Прагнення до подальшої самореалізації та розкриття свого творчого потенціалу; 

 Оптимістичне світобачення на своє власне «Я» та оточуючий світ. 



Структура та система виховної роботи на факультеті: 

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

 Вчена рада факультету; 

 Керівництво факультету та структурні підрозділи; 

 Заступник декана з виховної роботи; 

 Куратори-наставники академічних груп; 

 Професорсько-викладацький склад кафедр; 

 Профбюро студентів та профспілка викладачів факультету; 

 Студентське телебачення факультету; 

 Гуртки; 

 Студентське самоврядування (старостат, Студентська рада, студентський актив). 



 

№ з/п Вид на назва заходу Дата (термін) 

проведення 

Відповідальні 

 
Примітка 

1 2 3 4 5 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Урочиста посвята першокурсників у студенти МНУ 

імені В. О. Сухомлинського. 

01.09.2017 р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

викладачі та студенти 

університету 

 

2. Організація перевірки поселення та умов проживання 

студентів у гуртожитку, дотримання студентами правил 

внутрішнього розпорядку. 

Протягом 2017-2018 н.р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

куратори академічних 

груп 

 

3. Проведення роботи (кураторських годин, бесід) з 

першокурсниками з метою їх адаптації до вимог 

навчання у ВНЗ. 

01.09.2017 р. – 30.06.2018 р.  Декани факультетів, 

керівник інституту, 

куратори академічних 

груп I курсу  

 

4. Проведення організаційних зборів складу органів 

студентського самоврядування факультету, профспілки 

студентів. 

07.09.2017 р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

куратори академічних 

груп, голова 

студентської ради  

 

5. Організація та проведення зустрічі зі студентською 

радою факультету для студентів-першокурсників. 

14.09.2017 р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

куратори академічних 

груп, голова 

студентської ради, 

студентський актив  

 

6. Організація та проведення систематичної роботи 

студентського старостату з приводу виконання їх 

обов'язків. 

Відповідно до графіку раз 

на тиждень 

Заступники деканів 

факультетів, керівника 

інституту, завідувачів 

 



кафедр 

7. Проведення кураторських годин. Раз на місяць Куратори академічних 

груп 

 

8. Проведення виховних годин. Раз на тиждень Куратори академічних 

груп 

 

9. Здійснення систематичного контролю за відвідуванням 

занять студентами та якості навчання. 

Протягом 2017-2018 н.р.  Заступники деканів 

факультетів, керівника 

інституту, завідувачів 

кафедр, куратори 

академічних груп, 

органи студентського 

самоврядування 

 

10. Поновлення наочної агітації та стендів, що 

відображають життя факультетів, роботу органів 

студентського самоврядування. 

Вересень 2017 р. Заступники деканів 

факультетів, керівника 

інституту, завідувачів 

кафедр, куратори 

академічних груп, 

органи студентського 

самоврядування 

 

11. Проведення інструктажів з техніки безпеки у всіх 

академічних групах факультету. 

01.09.2017 р. – 08.09.2017 р. Куратори академічних 

груп 

 

12. Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл 

м. Миколаєва та області. 

Жовтень 2017 р. –  

квітень 2018 р. 

Професорсько-

викладацький склад 

університету, 

студентський актив 

 

13. Участь у загальноуніверситетських заходах до Дня 

науки. Організація та проведення щорічної науково-

практичної студентської конференції «Крос-культурна 

підготовка майбутнього фахівця», присвяченої Дню 

науки. 

Травень 2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр 

 

14. Організація та проведення батьківських зборів. Жовтень 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

 



куратори академічних 

груп органи 

студентського 

самоврядування  

15. Організація та проведення урочистого вручення 

дипломів випускникам 2017-2018 н.р. Нагородження 

студентів грамотами. 

Червень 2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

куратори академічних 

груп, студентський 

актив 

 

16. Проведення зборів студентського активу. Підведення 

підсумків конкурсу на кращого старосту та кращу 

аудиторію. 

Червень 2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

куратори академічних 

груп, студентський 

актив 

 

17. Забезпечення підтримки постійного зв’язку та своєчасне 

надання інформації про життєдіяльність факультету до 

місцевих засобів масової інформації. 

Протягом 2017-2018 н.р. Декани та заступники 

деканів факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

куратори академічних 

груп, студентський 

актив 

 

ІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Проведення лекцій для студентів I та II курсів «26 років 

незалежної України». 

01.09.2017 р. Заступники деканів 

факультетів, керівника 

інституту, завідувачі 

кафедр  

 

2. Благодійна допомога на підтримку 

військовослужбовців-учасників АТО (ярмарок). 

20.09.2017 р. – 22.09.2017 р. 

13.12.2017 р. – 14.12.2017 р. 

20.02.2018 р. – 21.02.2018 р. 

14.04.2018 р. – 15.04.2018 р. 

Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, с  

 



3. Відвідування ветеранів війни «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуте» концерт студентів у Миколаївському будинку 

людей похилого віку. 

01.05.2018 р. – 09.05.2018 р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

куратори академічних 

груп, студентська рада 

 

4. Організація відвідування студентами музею історії 

МНУ імені В. О. Сухомлинського. 

Протягом 2017 – 2018 н.р. Заступники деканів 

факультетів, керівника 

інституту, завідувачів 

кафедр, куратори 

академічних груп, 

студентський актив 

 

5. Організація та участь у святкуванні та проведенні 

урочистих заходів з нагоди: 

- Дня створення МНУ ім. В. О. Сухомлинського; 

- Дня працівника освіти; 

- Дня студента; 

- Дня незалежності України; 

- Дня народження Т. Г. Шевченка; 

- Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи; 

- Дня Конституції України. 

 

 

Вересень 2017 р. 

Вересень 2017 р. 

Листопад 2017 р. 

Серпень 2017 р. 

Березень 2018 р. 

Квітень 2018 р. 

Червень 2018 р. 

 

 

Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентський актив 

 

6. Участь в акції «Запали свічку» в рамках проведення Дня 

пам’яті жертв голодомору. 

Листопад 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

студентський актив 

 

7. Проведення тижнів правової освіти та національно-

патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у 

молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх 

прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх 

прав у поєднанні з виконанням обов’язків із 

застосуванням рекомендацій Українського інституту 

національної пам’яті. 

1 раз у семестр Декани та заступники 

деканів факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

студентський актив 

 

8. Впровадження практики волонтерської роботи студентів 

ВНЗ у будинках сиріт, інтернатах (допомога в 

Протягом 2017-2018 н.р. Декани та заступники 

деканів факультетів, 

 



формуванні громадянської свідомості молоді, інтеграції 

у суспільство). 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

студентський актив  

9. Проведення конкурсу курсових робіт та наукових 

публікацій студентів університету з національно-

патріотичної тематики. 

Протягом 2017-2018 н.р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

студентський актив  

 

10. Проведення лекцій для студентів I та II курсів «Наслідки 

Чорнобиля». 

25-28.04.2018 р. Куратори академічних 

груп 

 

11. Участь у міських заходах, присвячених Дню 

Державного Прапора України та 26-ї річниці 

Незалежності України – «Незалежність. Від 1991 – 

Назавжди»: 

- покладання квітів; 

- участь у міському флешмобі «Співаймо гімн 

разом»; 

- участь у ході в вишиванках. 

23-24.08.2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

12. Організація, проведення та участь у заходах до дня 

заснування м. Миколаєва «Під захистом святого 

Миколая»: 

- участь у регіональному проекті «Миколаїв –місто 

адміралів» – відвідання музею суднобудування та 

флоту; 

- «Люблю тебе, мій краю степовий» (фотоконкурс, 

конкурс есе, віршів); 

- «Именовать Николаевом» – краєзнавчий квест; 

- «Таємниці старого міста» – архітектурна 

екскурсія Миколаєвом. 

08-10.09.2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр 

 

13. Участь у заходах до Міжнародного дня миру «Молитва 

за мир» 

- фотосушка «Бажаю вам мирного неба»; 

- флешмоб «Квіти миру». 

21.09.2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

 



студентська рада 

14. Організація та проведення заходів до Дня захисника 

України та Дня українського козацтва «Від Січі – до 

Майдану»: 

- кураторські години (зустріч із воїнами АТО); 

- відвідання військової частини (шефський 

концерт); 

- тематичне засідання кіноклубу «Десята муза» –                      

«Козацька тема в українському та світовому 

кінематографі». 

14.10.2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

15. Підготовка і проведення тижня мови до Дня української 

писемності та мови «Мови рідної животворне джерело»: 

- медіаконкурс шанувальників поезії 

М. Вінграновського «Вінок на березі юності»; 

- засідання кіноклубу «Десята муза» – «Хвиля 

українського поетичного кіно». 

07-11.11.2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

16. Організація та проведення заходів до Дня гідності та 

Свободи: 

- кураторські години; 

- засідання дискусійного гурту «Аргумент» – 

«Лише той вартий і життя і волі, хто кожен день 

іде за них на бій!». 

21.11.2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

17. Проведення заходів до відзначення Дня Соборності 

України. 

22.01.2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

18. Проведення заходів до Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту «Без строку давності». 

Засідання кіноклубу «Десята муза» – «Кінофакт. Список 

03-06.02.2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

 



Шиндлера». заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

19. Участь у проведенні заходів до Дня Героїв Небесної 

Сотні 

- покладання квітів до пам’ятного знаку Героям 

Небесної Сотні; 

- хвилина мовчання. 

20.02.2018 р. Декан, заступник 

декана з виховної 

роботи, куратори, 

студентська рада 

 

20. Проведення заходів до 202-ї річниці з дня народження 

Т. Г. Шевченка: 

- медіапроект «Мій Шевченко». 

Березень 

2018 р. 

Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

21. Участь у обласних, міських та університетських 

заходах, присвячених 74-ій річниці визволення 

Миколаєва від нацизму. 

28.03.2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

22. Участь у обласних, міських та університетських 

заходах, присвячених Дню Європи: 

- засідання дискусійного гурту «Аргумент» 

«Україна – європейський дискурс»; 

- співпраця з національно-культурними 

товариствами «Просвіта», «Родолюбие», 

«Відродження», «Еллада», «Фройншафт»; 

- участь у Європараді. 

14.05.2018 р. 
Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

23. Організація та проведення заходів до Дня Конституції 

України: 

- тематична бесіда «Конституція – фундамент 

28.06.2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

 



правового суспільства»; 

- медіапроект «Я знаю свої права та обов’язки!». 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

24. Організація та проведення брейн-рингу «Шлях до 

слова». 

Листопад 2017 р., 

квітень 2018 р. 

Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

25. Організація та проведення круглого столу до річниці від 

Дня народження В. О. Сухомлинського. 

Вересень 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

26. Організація та проведення бесіди «Сузір’я європейських 

мов». 

Жовтень 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

27. Організація та проведення конкурсу публічних промов 

на тему «Що для мене патріотизм і любов до 

Батьківщини?». 

Травень 2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

28. Організація та проведення засідання дискусійного клубу 

з нагоди 110-річчя від дня народження Олега Ольжича 

Жовтень 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 
 



(1907-1944) – письменника, науковця, політичного 

діяча. 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

29. Організація та проведення літературної вітальні з 

нагоди 125-річчя від дня народження Михайла Семенка 

(1892-1937). 

Листопад 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

30. Організація та проведення круглого столу «Інноваційні 

технології літературної освіти у світлі тенденцій Нової 

української школи: проблеми й перспективи» (4 курс). 

Грудень 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

31. Організація та проведення методичного інтерактивного 

колоквіуму «Виховання засобами мистецтва слова в 

умовах сучасної школи». 

Квітень 2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

32. Проведення тематичної лекції, спрямованої на 

підвищення рівня знань студентів про стандарти НАТО 

та престижності проходження військової служби у 

Збройних Силах України. 

10.03.2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

офіцери кафедри 

військової підготовки 

 

33. Організація та проведення заходу «Українське свято – 

Св. Миколай». Традиції і обряди українського народу. 

Грудень 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

 



заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

34. Кураторські години до Всесвітнього дня Червоного 

Хреста. 

08.05.2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

35. Відвідування Будинку дитини «Сонечко» (святковий 

концерт для дітей від студентів ІІІ курсу). 

01.06.2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада 

 

36. Організація та проведення заходу «Радіодиктант 

національної єдності» (у рамках реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання). 

Листопад 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

37. Організація та проведення заходів до 330-ти річчя від 

дня укладення (1687) Коломацьких статей – 

міждержавного договору між  

гетьманом України І. Мазепою та московськими царями 

Іваном, Петром та царицею Софією  

про підтвердження козацьких прав і привілеїв та 

збереження реєстрового козацького війська. 

Березень 2018 р. Заступник керівника 

Інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

38.  Організація та участь у заходах, присвячених Серпень-вересень 2017 р. Декани та заступники  



Всесвітньому дню боротьби за заборону ядерної зброї 

(День Хіросіми). 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

39. Організація та проведення заходів до 150-ти річчя від 

дня народження Остапа Макарушки (1867-1931) –

українського філолога, педагога. 

Лютий 2018 р. Заступник декана 

факультету філології, 

студентський актив 

факультету 

 

40. Організація та проведення заходів до 140 років від дня 

народження Олександра Сергійовича Грушевського 

(1877-1942) – українського історика, літературознавця, 

етнографа, архівіста, громадського діяча. 

Січень-лютий 2018 р. Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

41. Організація та проведення заходів до Дня археолога. 

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента  

України № 694/2008 від 06.08.2008 р. 

Вересень 2017 р. Заступник керівника 

Інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

42. Організація та проведення заходів до Дня фізичної 

культури і спорту. Відзначається щорічно в другу 

суботу вересня відповідно до Указу Президента України 

№ 340/94 від 29.06.1994 р. 

Вересень 2017 р. Заступник декана 

факультету фізичної 

культури та спорту 

 

43. Проведення заходів до Міжнародного дня демократії. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН А / RES /62/7. 

Вересень 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

 



куратори, студентська 

рада 

44. Проведення заходів до 75 річниці від дня народження 

Євгена Федоровича Станковича (1942) – українського  

композитора. 

Вересень 2017 р. Кафедра музичного 

мистецтва 

 

45. Організація та проведення бесіди до Міжнародного дня  

миру. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН А / RES / 55 / 282. 

Вересень 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

46. Проведення заходів із ветеранами факультетів, кафедр 

до Дня ветерана. Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України № 1135/2004 від 

24.09.2004 р. 

Жовтень 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

Ш. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Організація та проведення екскурсій до Миколаївського 

обласного краєзнавчого музею «Старофлотські 

казарми», Миколаївського музею суднобудування і 

флоту, музею партизанської слави і підпілля 

Протягом 2017-2018 н.р. Куратори академічних 

груп 

 

2. Організація та участь у святкуванні та проведенні 

урочистих заходів з нагоди: 

- Дня партизанської слави; 

- Дня захисника України та Дня українського 

козацтва; 

- Дня визволення України від фашистських 

загарбників; 

- Дня створення ЗСУ; 

 

 

Вересень 2017 р. 

Жовтень 2017 р. 

 

Жовтень 2017 р. 

 

Листопад 2017 р. 

 

 

Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

 



- Дня виведення військ з республіки Афганістан; 

- Дня визволення м. Миколаєва від фашистських 

загарбників; 

- Дня пам’яті та примирення. 

Лютий 2018 р. 

 

Березень 2018 р. 

Травень 2018 р. 

студентський актив 

3. Проведення циклу тематичних зустрічей з учасниками 

АТО «Хоробрі серця». 

Протягом 2017-2018 н.р. Куратори академічних 

груп, студентський 

актив 

 

4. Проведення відкритої години національного виховання 

до Дня українського козацтва. 

Жовтень 2017 р. Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентський актив 

 

5. Організація та участь у заходах до Міжнародного дня 

пам’яті жертв фашизму:  

«1939-1945. Ніколи знову»: 

- виховні години; 

- медіа-спомин; 

- тематична  виставка; 

- хвилина мовчання. 

12-13.09.2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада, 

бібліотека 

 

6. Організація і проведення заходів до Дня Збройних Сил 

України: 

- шефський концерт у військовій частині; 

- волонтерська акція, організація привітання та 

передача подарунків воїнам-захисникам; 

- кураторські години. 

06.12.2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

студентська рада, 

кафедра музичного 

мистецтва 

 

7. Організація та проведення круглого столу «Герой. 

Патріот. Лідер» (мета: ознайомити студентів з людьми, 

які в роки ІІ Світової війни проявили героїзм, 

06.05.2018 р. Заступники деканів 

факультетів з виховної 

роботи, заступник 

 



патріотизм, лідерські якості у боротьбі  з німецько-

фашистськими загарбниками, показати, як важливо 

сьогодні пам’ятати уроки історії і подвиги наших дідів і 

прадідів). 

керівника інституту, 

Рада ветеранів, 

учасники бойових дій, 

студентська рада 

8. Проведення тематичних кураторських годин до Дня 

Перемоги: «Подвиг непідвладний часу», «Ваш світлий 

Подвиг незабутній», «ПАМ'ЯТЬ ВІЙНИ – ЦЕ ПАМ'ЯТЬ 

СЕРЦЯ!». 

Протягом травня 2018 р. 

 

Заступники деканів 

факультетів з виховної 

роботи, заступник 

керівника інституту, 

Рада ветеранів, 

учасники бойових дій, 

студентська рада 

 

9. Організація відвідування студентами університету 

Аудиторії бойової слави та зустрічей з членами Ради 

ветеранів університету, учасниками АТО. 

Щомісяця Заступники деканів 

факультетів з виховної 

роботи, заступник 

керівника інституту, 

Рада ветеранів, 

учасники бойових дій, 

студентська рада 

 

10. Робота над другою частиною Книги пам’яті 

університету. 

Протягом року Заступники деканів 

факультетів з виховної 

роботи, заступник 

керівника інституту, 

Рада ветеранів 

 

11. Проведення Всеукраїнського семінару «Військово-

патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному 

просторі університету». 

Серпень 2017 р. Оргкомітет семінару  

12. Проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з проблематики військово-патріотичного 

виховання. 

Квітень 2018 р. Оргкомітет конференції  

13. Надання допомоги ЗОСШ м. Миколаєва в організації та 

проведенні другого етапу військово-спортивної гри 

«Джура». 

Квітень-травень 2018 р. Кафедра військової 

підготовки  

 

14. Організувати відкриття та роботу Центру військово-

патріотичного виховання університету. 

Протягом року Кафедра військової 

підготовки, керівник та 

 



Рада центру  

15. Організація військово-шефської роботи з військовими 

частинами Миколаївського гарнізону, ТСОУ. 

Протягом року Заступники деканів 

факультетів з виховної 

роботи, заступник 

керівника інституту, 

студентська рада  

 

ІV. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Організація та проведення заходів разом з бібліотекою 

імені О. Гмирьова, інформаційно-ресурсним центром 

«Вікно в Америку». 

01.09.2017 р. – 30.05.2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр 

 

2. Організація та проведення Дня Європейських мов та 

міжнародного дня перекладача. 

29.09.2017 р. Декан факультету 

іноземної філології, 

завідувач кафедри 

перекладу 

 

3. Підготовка рубрик студентського телебачення 

факультету іноземної філології. 

Протягом 2017-2018 н.р. Декан факультету 

іноземної філології,  

студентський актив 

факультету 

 

4. Проведення брейн-рингу серед студентів 1, 2 курсів із 

нагоди Дня народження університету. 

Жовтень 2017 р. Куратори академічних 

груп, студентська рада  

 

5. Організація та проведення днів японської поезії у 

рамках проведення року Японії в Україні. 

22.11.2017 р. – 23.11.2017 р. Декан факультету 

іноземної філології, 

завідувач кафедри 

перекладу, заступник 

завідувача кафедри 

англійської мови та 

літератури  

 

6. Участь студентів та викладачів у 

загальноуніверситетських заходах до Міжнародного дня 

студента. Премія «Студент року – 2017». 

Листопад 2017 р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

професорсько-

 



викладацький склад, 

студентська рада 

7. Організація та проведення круглого столу 

«Студентське самоврядування: на зламі епох». 

Грудень 2017 р. Куратори академічних 

груп, студентська рада 

 

8. Організація та проведення конкурсу «Факультет має 

талант», присвяченого Дню народження факультету із 

залученням старшокласників шкіл міста та області. 

Грудень 2017 р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

голова студентської 

ради,  

студентський актив  

 

9. Організація та проведення факультетських брейн-

рингів. 

Протягом року Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

10. Організація та проведення благодійних ярмарків «Від 

серця до серця». 

Протягом року Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

11. Реалізація плану заходів на виконання Державної 

програми з утвердження ґендерної рівності в 

українському суспільстві. 

Протягом року Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори 

 

12. Проведення бесід в академічних групах з актуальних Протягом року Декани та заступники  



питань виховання духовності. деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори 

13. Організація святкування «Дня працівника освіти»: 

- вітання викладачів; 

- святкові листівки та стіннівки. 

02.10.2017 р. Студентська рада  

14. Організація та проведення заходів до Дня матері: 

- медіавітання; 

- святкові стіннівки. 

08.05.2018 р. Студентська рада  

15. Заходи до Дня сім’ї: 

- свято молодої родини «Я+Я= студентська сім’я». 

15.05.2018 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

16. Участь в загальноміських заходах до Дня захисту дітей 

та до Дня молоді. 

Червень 2018 р. Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

17. Конкурс творчих і наукових робіт «У слові 

розкривається душа». 

Травень 2018 р. Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

 



куратори, студентська 

рада 

18. Організація та проведення літературно-етнографічного 

свята «Андріївські вечорниці» 

Грудень 2017 р. Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

19. Організація та проведення заходу «Посвята у професію» Жовтень 2017 р. Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

20. Організація та проведення профорієнтаційного заходу 

«Філологічний старт». 

Лютий 2018 р. Декан  та заступник 

декана  філологічного 

факультету з виховної 

роботи, куратори, 

студентська рада 

 

21. Організація та проведення благодійної акції 

«Милосердний Великдень». 

14.04.2017 р. Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

22. Організація та проведення круглого столу з нагоди 

відзначення Міжнародного дня сім’ї на тему «Проблеми 

усиновлення в сучасній Україні». 

05.05.2018 р. Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

 



заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, с 

23. Проведення вікторини до міжнародного дня жінок 

«Наші жінки найрозумніші!!!». 

Березень 2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори академічних 

груп, студентський 

актив 

 

24. «Молода наукова громада природознавців 

Миколаївщини». 

Квітень 2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи 

 

25. Проведення бесіди зі студентами навчальних зборів: 

«Блок НАТО – історія створення завдання та 

перспективи розвитку». 

Липень 2017 р. 

Завідувач кафедри 

військової підготовки 

 

26. Проведення круглого столу «Особливе партнерство 

України та НАТО та його роль у підвищенні 

обороноздатності держави». Липень 2017 р. 

Офіцери 79 ДШБр та 

особовий склад 

навчальних зборів 

кафедри військової 

підготовки 

 

27. Організація перегляду відеоролика «України-НАТО: 

історія та майбутнє». 

Вересень 2017 р. Заступники деканів з 

виховної роботи,  

куратори академічних 

груп, студентський 

актив 

 

28. Організація перегляду відеозвернення  від 9 липня 

2017 р. Президента України та Генерального секретаря  

Альянсу з нагоди 20-ї річниці підписання Хартії про 

особливе партнерство між Україною та Організацією 

Північно-Атлантичного договору. 

Вересень-жовтень 2017 р. Заступники деканів з 

виховної роботи 

 

V. ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Соціально-політичне інформування студентів. Щотижня Куратори академічних 

груп 

 

2. Створення електронного каталогу нормативно-правових 

актів щодо організації виховної роботи зі студентами 

Вересень-жовтень 2017 р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

 



ВНЗ (конвенції та декларації, закони, постанови, накази 

МОН України). 

завідувачі кафедр, 

студентська рада 

3. Організація та проведення лекції-диспуту на тему «Мої 

громадянські права та обов’язки» (на базі гуртожитків). 

Вересень-жовтень 2017 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори академічних 

груп, студентський 

актив 

 

4. Проведення індивідуальних бесід зі студентами-

порушниками дисципліни. 

Протягом 2017-2018 н.р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

куратори академічних 

груп 

 

5. Проведення Бесіди-інструктажу із безпеки 

життєдіяльності на літній період. 

Червень 2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи,  

куратори академічних 

груп 

 

6. Проведення заходів щодо протидії хабарництву, 

зловживання і корупції в закладах освіти: 

- встановлення скриньки довіри; 

- проведення анкетування студентів факультету; 

- проведення бесід щодо недопущення 

корупційних ситуацій. 

Протягом року Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

7. Виконання Програми реалізації державної політики у 

сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів: 

- зустріч з представниками відділу протидії 

незаконному обігу наркотичних речовин. 

Протягом року Декани та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада 

 

8. Проведення заходів з профілактики поширення 

ксенофобських і расистських проявів серед студентської 

Протягом року Декани та заступники 

деканів факультетів з 

 



молоді: 

- тематичні бесіди; 

- участь у конференціях, тренінгах та семінарах. 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада, психологічна 

служба факультету 

педагогіки та психології 

9. Проведення заходів з профілактики проявів насильства 

та торгівлі людьми:  

- тематичні бесіди; 

- участь у конференціях, тренінгах та семінарах. 

Протягом року Декани  та заступники 

деканів факультетів з 

виховної роботи, 

заступник керівника 

інституту, заступники 

завідувачів кафедр, 

куратори, студентська 

рада, психологічна 

служба факультету 

педагогіки та психології 

 

10. Проведення науково-практичного семінару зі 

студентами з нагоди відзначення 20-ї річниці 

підписання Хартії про особливе партнерство між 

Україною та Організацією Північно-Атлантичного 

договору. 

Жовтень 2017 р. Інститут історії, 

політології та права 

 

VІ. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Випуск інформаційної студентської  газети «Учись 

студент!». 

2 рази на семестр Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

голова студентської 

ради,  

головний редактор 

студентської газети 

 

2. Організація та проведення «Осіннього балу». Згідно з планом Заступники деканів з 

виховної роботи,  

куратори академічних 

 



груп, студентський 

актив 

3. Проведення тематичних виставок до ювілейних дат 

діячів культури, мистецтва і науки України, 

історичних подій в житті країни. 

Протягом 2017-2018 н.р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

голова студентської 

ради, 

студентський актив 

 

4. Проведення циклу лекцій на тему: 

- «Студентський етикет»; 

- «Естафета добрих справ студентів МНУ». 

Жовтень 2017 р. –  

квітень 2018 р. 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори академічних 

груп 

 

5. Проведення фестивалю команд КВК університету до 

дня сміху. 

Квітень 2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив 

 

6. Організація виставки творчих робіт студентів: 

- «Моє життя на факультеті»;  

- «Рідне місто пізнаю». 

Березень 2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 

7. Організація та проведення вечора поезії. Березень 2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 



8. Участь у обласних, міських, університетських заходах, 

присвячених календарним та традиційним датам: 

1. Міжнародний День студента «Gaudeamus igitur –

веселися, поки молодий»: 

- святковий квест «Таємниця старої залікової 

книжки». 

2. Новорічні свята: 

- «Факультетська ялинка»; 

- Таємний Санта. 

3. День св. Валентина: 

- пошта святого Валентина; 

- «Кохання з першого погляду» – шоу програма. 

4. 8 березня:  

- медіапоздоровлення; 

- святковий концерт «Пролісковий дзвін». 

5. Масляна. 

6. День гумору «Цілком серьозно»: 

- участь команд факультету у чемпіонаті КВК; 

- медіапривітання. 

 

 

17.11.2017 р. 

 

 

 

21-25.12.2017 р. 

 

 

12.02.2018 р. 

 

 

08.03.2018 р. 

 

 

11.03.2018 р. 

01.04.2018 р. 

 

 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 

 

9. Шефські концерти в військовій частині, пансіонаті 

людей похилого віку, дитячому реабілітаційному центрі. 

Протягом року Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 

10. «Музична весна» – традиційні конкурси кафедри 

музичного мистецтва. 

Квітень 

2018 р. 

Кафедра музичного 

мистецтва 

 

11. «Кастальське джерело». Мистецький абонемент. 

Проведення лекцій-концертів, присвячених творчості 

видатних діячів мистецтва та культурно-мистецьким 

подіям. 

Протягом року Кафедра музичного 

мистецтва 

 

12. Ознайомлення з шедеврами світового мистецтва 

(відвідування театру, філармонії, музеїв, художніх 

виставок). 

Постійно Куратори, студентська 

рада 

 

13. Виставка творчих робіт студентів: Протягом року Студентська рада  



- «Свято врожаю»; 

- «Романс жовтневої жоржини»; 

- «Різдвяна історія»; 

- «Вишиваночка барвиста». 

14. 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. 

Квітень 

2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 

15. Організація та проведення походів місцями рідного 

краю з метою ознайомлення студентів з визначними 

біосферними пам’ятками Миколаївщини «Таврія. Терра 

інкогніта»: 

- Ольвія; 

- Мигія; 

- Єланецький степ; 

- Трикратський лабіринт. 

Квітень-травень 

2018 р. 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 

16. Безкорисні подвиги людей до Міжнародного дня 

волонтерів. Благодійна ярмарка. 

Грудень 2017 р. Заступник декана по 

роботі зі студентами, 

викладачі та студенти 

факультету 

 

17. Відвідування художньої галереї «Арт-хол». Протягом року (за графіком 

університету). 

Заступник декана по 

роботі зі студентами, 

викладачі та студенти 

факультету 

 

18. Організація та проведення фотовиставки «Україна –

наша Батьківщина». 

23.01.2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 

19. Організація та проведення флешмобу «Ні віртуальному 

спілкуванню». Міжнародний день без Інтернету. 

27.01.2018 р. Заступник декана по 

роботі зі студентами, 

 



викладачі та студенти 

факультету 

20. Організація та проведення години спілкування «Хочеш 

другом стати – умій другом бути». 

Друга декада лютого 

2018 р. 

Заступник декана по 

роботі зі студентами, 

викладачі та студенти 

факультету 

 

21. Організація та проведення конкурсу творчих поробок 

«Нехай Вас зігріє любляче серце!». 

14.02.2018 р. Декан, заступник 

декана по роботі зі 

студентами, 

студентський актив 

 

22. Організація та проведення поетичного конкурсу 

«Бринить – співає наша мова! Чуєш, тішить і п’янить!». 

21-22.02.2018 р. Заступник декана по 

роботі зі студентами, 

викладачі та студенти 

факультету 

 

23. Проведення творчого конкурсу «Зачарована мить». 07.03.2018 р. Заступник декана по 

роботі зі студентами, 

викладачі та студенти 

факультету 

 

24. Організація та проведення фотовиставки «Мій дідусь 

захищав Батьківщину». 

Протягом травня 2018 р. Заступник декана по 

роботі зі студентами, 

викладачі та студенти 

факультету 

 

25. Організація перегляду вітчизняних художніх і 

документальних фільмів, що відображають український 

вимір Другої світової війни. 

Протягом травня 2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп, Рада ветеранів, 

учасники бойових дій  

та АТО  

 

26. Організація та проведення фотоконкурсу «Мені 

подобається моя професія». 

29-30.05.2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 



27. Зустріч з творчими людьми. Збірка «Студентський 

меридіан». 

10.06.2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи,  

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 

VІІ. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Залучення студентів до робіт з благоустрою прилеглої 

території, учбових приміщень, гуртожитків. 

Протягом року Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

 голова студентської 

ради,  

студентський актив 

 

2. Участь у конкурсі на краще озеленення закріпленої 

території. 

Травень 2018 р. Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

 голова студентської 

ради,  

студентський актив 

 

3. Проведення суботників, трудових десантів по 

наведенню порядку на закріпленій території та її 

озеленення. 

Протягом року Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

 голова студентської 

ради,  

студентської ради 

 

4. Залучення студентів до упорядкування території 

інституту, університету, міста. Проведення суботника на 

території університету, парку Перемоги. 

Протягом року Декани факультетів, 

керівник інституту, 

завідувачі кафедр, 

 голова студентської 

ради,  

студентський актив, 

куратори академічних 

груп 

 

5. Проведення конкурсу на кращу кімнату у гуртожитку. Квітень 2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

 



студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

VІІІ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

1. Участь у загальноуніверситетських спортивно-масових 

заходів. 

Протягом року Заступники деканів з 

виховної роботи, голова 

студентської ради,  

студентський актив, 

куратори академічних 

груп 

 

2. Святкування Дня туризму в Україні. Жовтень 2017 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 

3. Участь студентів факультету в проведенні Дня фізичної 

культури і спорту. 

Протягом року Куратори академічних 

груп, 

студентський актив 

 

4. Організація контролю за забороною паління на території 

університету, в гуртожитках та інших громадських 

містах. 

Протягом року Куратори академічних 

груп, 

студентський актив 

 

5. Проведення походів, які мають оздоровчий, естетичний 

і моральний потенціал, де студенти загартовуються 

фізично, збагачуються духовно, виховують в собі 

культуру поведінки у природі. 

Протягом року Куратори академічних 

груп, 

студентський актив 

 

6. Проведення заходів на виконання Державної програми 

«Репродуктивне здоров’я нації»: 

- зустрічі студентів з медичними працівниками 

міста та області; 

- інформаційно-освітня робота щодо профілактики 

наркоманії серед студентської молоді: 

профілактичні бесіди «Профілактика зловживань 

психоактивними речовинами в студентському 

середовищі» у студентському гуртожитку. 

Протягом року Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 



7. Проведення заходів до Всесвітнього дня здоров’я: 

- флешмоб «Зарядка факультету»; 

- участь спортивних команд факультетів у 

Спартакіаді університету. 

31.05.2018 р. Деканат, студентська 

рада 

 

8. Проведення заходів до Всесвітнього дня без тютюну: 

- акція «Міняємо цукерки на цигарки»; 

- медіапроект «Я не палю, а ти?». 

26.06.2018 р. Студентська рада  

9. Проведення благодійного міні-футбольного матчу на 

збір коштів воїнам АТО. 

05.05.2018 р. Заступники деканів з 

виховної роботи, 

студентський актив,  

куратори академічних 

груп 

 

 

 

 

Завідувач кафедри військової підготовки       А. М. Бахтін 
 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

 

Перший проректор          В. І. Криленко  
 
 

Проректор із науково-педагогічної роботи      Н. І. Василькова  
 
 

Голова первинної профспілкової організації студентів     О. М. Олексюк  
 

  

Голова студентської ради університету       К. П. Тертична  

 

  

 


