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Нормативна база організації виховної роботи: 

 Конституція України; 

 Національна доктрина розвитку освіти;  

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті»; 

 Указ Президента від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки»; 

 Концепція національного виховання студентської молоді; 

 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. 
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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; 
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 Прагнення до подальшої самореалізації та розкриття свого творчого потенціалу; 

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

 

Структура та система виховної роботи в університеті 

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

 Вчена рада університету та вчені ради його структурних підрозділів 

 Керівництво інституту (факультетів) та структурних підрозділів 

 Куратори-наставники академічних груп 

 Професорсько-викладацький склад кафедр 

 Рада ветеранів університету 

 Первинна профспілкова організація студентів та профком співробітників університету 

 Творчий центр «Естетика» 

 Музей історії університету 

 Різноманітні гуртки, секції, клуби 

 Студентське самоврядування (старостат, Студентська рада, студентський актив, студентські ради гуртожитків, інститут 

студентських кураторів) 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Відповідальні Примітка 

 І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Скласти плани виховної роботи зі студентами 

інститутів (факультетів) 

до 15.09.2016 р. Керівник інституту  

(декани факультетів), 

завідувачі кафедр 

 

2. Призначити кураторів академічних груп та 

старост 1 курсів 

до 01.09.2016 р. Керівник інституту  

(декани факультетів), 

завідувачі кафедр 

 

3. Проведення Конференції студентського 

колективу з питань забезпечення гуртожитком та 

реформи стипендіального забезпечення 

жовтень 2016 р. Студентська рада 

університету 

 

4. Організація виховної роботи, перевірки 

поселення та умов проживання студентів у 

гуртожитку, дотримання студентами правил 

внутрішнього розпорядку 

протягом року 

за окремим планом 

Куратори І курсу  

5. Участь в обласному конкурсі гуртожитків жовтень 2016 р. Студентська рада 

університету, студентські 

ради гуртожитків 

 

6. Проведення університетського конкурсу 

гуртожитків «Оселя затишку й тепла 2016» 

(підсумки конкурсу) 

17.11.2016 р. Студентська рада 

університету 

 

7. Провести вибори складу органів студентського 

самоврядування, профспілки студентів 

до 30.10.2016 р. Студентська рада 

університету 

 

8. Провести звітно-виборчу конференцію роботи 

студентської ради університету та вибори нового 

складу ради 

жовтень 2016 р. Голова студентської ради 

університету 
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9. Проведення організаційних заходів зі 

студентами першокурсниками з метою їхньої 

адаптації до вимог навчання у ВНЗ 

вересень 2016 р. Куратори І курсу  

10. Проведення інструктивних зборів зі старостами 

академічних груп з приводу виконання їх 

обов’язків 

1 раз в квартал Керівник інституту (декани 

факультетів) 

 

11. Проведення годин кураторів щоквартально Куратори груп  

12. Проведення виховних годин в академічних 

групах 

щотижня Куратори груп  

13. Наповнення сайту університету інформаційними 

матеріалами  

протягом року Органи студентського 

самоврядування 

 

14. Організація на факультетах, кафедрах, у 

творчому центрі «Естетика» роботи гуртків, 

клубів, секцій,  

протягом року Керівники клубів, секцій  

15. Здійснення систематичного контролю за 

відвідуванням занять студентами та якості 

навчання 

протягом року Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

 

16. Поновлення наочної агітації та стендів, що 

відображають життя факультету, інституту, 

роботу органів студентського самоврядування 

вересень 2016 р. Голови студентських рад  

17. Організація спільних виховних заходів із 

базовими школами, інтернатами, установами, 

організаціями, військовими частинами 

протягом року Професорсько-

викладацький склад та  

органи студентського 

самоврядування 

 

18. Проведення інструктажів із техніки безпеки у 

всіх академічних групах факультету 

 

01-4.09.2016 р. Куратори груп  
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19. Проведення Дня відкритих дверей листопад 2016 р., 

березень 2017 р. 

Професорсько-

викладацький склад, відділ 

довузівської підготовки, 

студентський актив 

 

 

20. Проведення профорієнтаційної роботи серед 

учнів шкіл м. Миколаєва  

жовтень 2016 р. 

квітень 2017 р. 

Професорсько-

викладацький склад та 

студентський актив 

 

21. Участь у підготовці та проведенні Дня знань 1.09.2016 р. Керівники структурних 

підрозділів, керівник 

інституту (декани 

факультетів) 

 

22. Проведення Посвяти у першокурсники  вересень 2016 р. Керівник інституту (декани 

факультетів), викладачі та 

студенти університету 

 

23. Організація та проведення урочистого вручення 

дипломів випускникам 2016-2017 н.р. 

червень 2017 р. Керівник інституту (декани 

факультетів), студентський 

актив 

 

24. Участь у загальноуніверситетських заходах до 

Дня науки 

друга половина 

травня 

2017 р. 

Студентське наукове 

товариство 

 

25. Зустрічі ректора університету зі студентським 

активом  

щомісяця,  

кожний четвер 

Керівник інституту (декани 

факультетів), органи 

студентського 

самоврядування 
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26. Організація та проведення свята «Випускник-

2017» 

червень 2017 р. Професорсько-

викладацький склад та 

студентський актив 

 

 

27. Організувати контроль за відвідуванням занять 

та успішністю навчання студентів. Заслухати на 

засіданнях кафедр та студентської ради 

проблемних студентів 

 

протягом року Куратори груп, викладачі 

та студенти 

 

 ІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Відзначення Дня міста Миколаєва (флешмоб, 

присвячений незалежності України) 

вересень 2016 р. Студентський актив, 

творчий центр «Естетика» 

 

2. Провести цикл бесід, лекцій до: 

- 98-ї річниці народження 

В. О. Сухомлинського та 103-ї річниці з 

Дня створення університету; 

- до Дня соборності України та Дня пам’яті 

героїв Крут. 

 

вересень 2016 р. 

 

 

січень 2017 р. 

 

 

Викладачі та студенти 

університету, творчий 

центр «Естетика» 

 

3. Організація відвідування студентами музею 

історії МНУ імені В. О. Сухомлинського  

протягом року Директор музею, викладачі 

та студенти університету 

 

4. Взяти участь у святкуванні та проведенні 

урочистих заходів із нагоди : 

- Дня створення МНУ імені 

В. О. Сухомлинського; 

- Дня вчителя; 

- Дня студента; 

 

 

вересень 2016 р. 

 

жовтень 2016 р. 

листопад 2016 р. 

Викладачі та студенти 

університету, творчий 

центр «Естетика» 
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- Дня Св. Миколая; 

- Дня соборності України; 

- Різдва Христового; 

- Дня 8 березня; 

- Дня народження Т. Г. Шевченка; 

- Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи; 

- Дня конституції України. 

грудень 2016 р. 

січень 2017 р. 

січень 2017 р. 

березень 2017 р. 

березень 2017 р. 

квітень 2017 р. 

червень 2017 р. 

6. Взяти участь в акції «Запали свічку» в рамках 

проведення Дня пам’яті жертв голодомору 

листопад 2016 р. Куратори груп  

7. Організація та проведення екскурсій до 

обласного Краєзнавчого музею (флотські 

казарми), музею Суднобудування і флоту, музею 

Партизанської слави і підпілля 

щомісяця Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

 

8. Організація екскурсійних поїздок по місцям 

історичної та культурної спадщини України. 

протягом року Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

 

9. Забезпечити проведення тижнів правової освіти 

та національно-патріотичного виховання, 

спрямованих на розвиток у дітей та 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 в семестр Викладачі кафедри 

правознавства 

 

10. Проводити у освітніх закладах спеціальні уроки, 

конкурси, фестивалі з відзначення Дня 

української писемності та мови 

щорічно 9 

листопада 

Філологічний факультет  
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11. Впровадити практику волонтерської роботи 

студентів ВНЗ у будинках сиріт, інтернатах 

(допомога в формуванні громадянської 

свідомості молоді, інтеграції у суспільство) 

постійно Студентська рада, 

студентський профком 

 

12. Організація та проведення 

загальноуніверситетського ярмарку традицій 

«Єдина Україна» 

лютий 2017 р. Викладачі та студенти 

університету, творчий 

центр «Естетика» 

 

13. Організація та проведення свята до Дня Європи 

(у місті) 

травень 2017 р. Викладачі та студенти 

університету, творчий 

центр «Естетика» 

 

ІІІ. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Підняття Державного Прапора України щоденно (на 

кафедрі військової 

підготовки), 

по визначних датах 

(в університеті) 

Кафедра військової 

підготовки, 

університет 

 

2. Провести цикл бесід, лекцій до: 

- 71-ї річниці закінчення Другої світової 

війни; 

- до Дня визволення м. Миколаєва; 

- до Дня Перемоги. 

 

вересень 2016 р. 

 

березень 2017 р. 

травень 2017 р. 

 

Студенти інституту 

(факультетів), кафедра 

військової підготовки 

 

3. Взяти участь у святкуванні та проведенні 

урочистих заходів із нагоди : 

- Дня партизанської слави; 

- Дня захисника України та українського 

козацтва; 

- Дня визволення України від фашистських 

 

 

вересень 2016 р. 

жовтень 2016 р. 

 

жовтень 2016 р. 

 

Студенти інституту 

(факультетів), кафедра 

військової підготовки 
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загарбників; 

- Дня створення ЗСУ; 

- Дня виведення військ із республіки 

Афганістан; 

- Дня визволення м. Миколаєва від 

фашистських загарбників; 

- Дня Перемоги. 

 

грудень 2016 р. 

лютий 2017 р. 

 

березень 2017 р. 

 

травень 2017 р. 

 

4. Проведення циклу тематичних уроків-зустрічей 

із учасниками АТО «Хоробрі серця» 

щомісяця Керівник інституту 

(декани факультетів), 

куратори груп, кафедра 

військової підготовки 

 

5. Урочисте прийняття військової присяги 

студентами університету, які навчаються на 

кафедрі військової підготовки за «програмою 

офіцерів запасу» 

липень 2017 р. Студенти інституту 

(факультетів), кафедра 

військової підготовки 

 

6. Урочисте вручення офіцерських погонів жовтень 2016 р. Студенти інституту 

(факультетів), кафедра 

військової підготовки 

 

7. Проведення бесіди зі студентами: «Виконання 

військового обов’язку – священний борг перед 

Батьківщиною» 

листопад 2016 р. Студенти інституту 

(факультетів), кафедра 

військової підготовки 

 

8. Закріплення студентів за могилами воїнів, 

похованих на міському Нікрополі для 

підтримання на них порядку 

квітень 2017 р. Кафедра військової 

підготовки, голова 

студентської ради 

 

9. Проведення тематичного вечора «Блакитні 

каски на захисті миру» (до Дня ООН) 

жовтень 2016 р.  Учасники миротворчих 

місій кафедри військової 
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підготовки 

10. Змагання зі стрільби, присвячене пам’яті 

Людмили Павлюченко  

березень 2017 р. 

 

Студенти та викладачі 

інституту (факультетів) 

(жінки) 

 

11. Проведення навчання в Центрі тактичної 

підготовки «Булат» 

жовтень-грудень 

2016 р. 

Студенти факультету 

фізичної культури та 

спорту 

 

12. Проведення екскурсії на аеродром Кульбакіно квітень-

травень 2017 р. 

Студенти факультету 

педагогіки та психології, 

кафедра військової 

підготовки 

 

13. Відвідування занять кінологів прикордонної 

служби (Миколаїв) 

жовтень-

листопад 2016 р. 

Студенти інституту історії, 

політології та права, 

біологічного факультету, 

кафедра військової 

підготовки 

 

14. Шефська робота на волонтерських пунктах 

залізничної пасажирської станції та автовокзалу 

(Миколаїв) 

протягом року Студенти всіх факультетів 

та інституту 
 

15. Шефська допомога у військовому госпіталі 

Збройних Сил України 

протягом року Студенти всіх факультетів 

та інституту 
 

 ІV. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Випуск стінгазет до видатних та знаменних дат згідно плану Викладачі та студенти 

університету 

 

2. Проведення брейн-рингу серед студентів 1,2 

курсів з нагоди Дня народження університету 

жовтень 2016 р. Студентська рада  

3. Відвідування студентами обласної універсальної жовтень- Керівник інституту (декани  
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наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова, 

ознайомлення з науковим фондом та роботою 

закладу  

листопад 2016 р. факультетів), куратори 

груп  

4. Участь студентів та викладачів у 

загальноуніверситетських заходах до 

Міжнародного дня студента. Премія «Студент 

року – 2016» 

листопад 2016 р. Керівник інституту (декани 

факультетів), куратори 

груп, викладачі та студенти 

 

5. Провести бесіди зі студентами на теми: 

 «Академічна відповідальність студента 

при невиконанні навчального плану»; 

 «Самостійна робота, як невід’ємна 

складова навчального процесу». 

 

грудень 2016 р. 

 

вересень 2016 р. 
Куратори груп, викладачі 

 

6. Залучати студентів до участі в факультетських, 

університетських та міських виховних заходах 

протягом року Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

 

 V. ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Соціально-політичне інформування студентів щотижня Куратори груп, викладачі  

2. Співпраця з органами державної влади, 

громадськими, благодійними організаціями з 

питань виховної роботи з молоддю 

протягом року Керівник інституту (декани 

факультетів), куратори 

груп, студентська рада 

 

3. Створення електронного каталогу нормативно-

правових актів щодо організації виховної 

роботи зі студентами ВНЗ (конвенції та 

декларації, закони, постанови, накази МОН 

України 

вересень-

жовтень 2016 р. 

Керівник інституту (декани 

факультетів) 

 

4. Організація та проведення лекції-диспуту на 

тему: «Мої громадянські права та обов’язки» (на 

вересень 2016 р. Куратори груп  
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базі гуртожитків) 

5. Заходи до Дня боротьби зі СНІДом листопад-

грудень 2016 р. 

Студентська рада  

6. Проведення заходів щодо Концепції реалізації 

державної політики у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин 

грудень 2016 р. Керівник інституту (декани 

факультетів), куратори 

груп 

 

7. Заходи спрямовані на реалізацію програми з 

питань запобігання та виявленню корупції. 

Зустріч із правоохоронними органами 

грудень 2016 р. Керівник інституту (декани 

факультетів), куратори 

груп,  студентська рада 

 

8. Проведення загальноуніверситетських заходів 

присвячених Міжнародному дню солідарності 

молоді 

квітень 2017 р. Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

 

9. Організація та проведення загально 

університетської лекції з елементами бесіди, 

залученням фахівців і мультимедіа (до Дня 

боротьби з торгівлею людьми) 

березень 2017 р. Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

 

10. Виховні заходи до Міжнародного дня матері травень 2017 р. Органи студентського 

самоврядування 

 

11. Проведення виховних бесід у рамках 

відзначення Міжнародного дня боротьби з 

наркоманією 

червень 2017 р. Куратори груп  

12.  Бесіда-інструктаж із безпеки життєдіяльності на 

літній період 

червень 2017 р. Куратори груп  

 VІ. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Організація та проведення «Осіннього балу» згідно плану Куратори груп, викладачі, 

органи студентського 
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самоврядування 

2. Відвідання театрів, музеїв, інших культурно-

мистецьких установ і заходів (за планом 

університету) 

протягом року Куратори груп  

3. Святкування Дня вчителя: проведення конкурсу 

газет-привітань 

жовтень 2016 р. Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

 

4. Проведення циклу лекцій на тему: 

 «Студентський етикет»; 

 «Естафета добрих справ студентів МНУ». 

 

вересень 2016 р. 

грудень 2016 р. 

 

Куратори груп 

 

5. Участь у загальноміських заходах щодо 

вшанування пам’яті жертв голодомору та 

масових політичних репресій. Свічкова хода 

22 листопада 2016 р. Куратори груп, викладачі, 

студенти університету 

 

6. Організація відкриття «Новорічного сезону – 

2017» (встановлення святкових ялинок в холі 

університету, інституту,факультетів, 

прикрашання аудиторій) 

грудень 2016 р. Куратори груп, викладачі, 

студенти університету 

 

7. Організація та проведення новорічного балу-

маскараду 

грудень 2016 р. Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування, творчий 

центр естетика 

 

8. Проведення студентських читань у рамках 

святкування Шевченківських днів 

березень 2017 р. Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

 

9. Проведення фестивалю команд КВК 

університету до дня сміху 

квітень 2017 р. Творчий центр «Естетика»  

10. Проведення авторських вечорів талановитих щомісяця Творчий центр естетика  
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людей університету 

11. Виставка-подорож «Разом з книгою країнами 

Європи» (до Дня Європи в Україні) 

травень 2017 р. Бібліотека університету  

12. Організація виставки творчих робіт: 

1. «Моє життя на факультеті»,  

2. «Рідне місто пізнаю» 

березень 2017 р. Викладачі та студенти 

університету 

 

 VІІ. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Залучення студентів до робіт із благоустрою 

прилеглої території, учбових приміщень, 

гуртожитків 

протягом року Куратори груп, викладачі, 

студенти університету 

 

2. Проведення суботників, трудових десантів по 

наведенню порядку на закріпленій території та її 

озеленення 

протягом року Куратори груп, студенти 

університету 

 

3. Провести конкурс на кращу кімнату та блок  у 

гуртожитках 

протягом року Студентська рада, 

студентський профком 

 

4. Залучення студентів до упорядкування території 

інституту, університету, міста. Проведення 

суботника на території університету,парку 

Перемоги 

протягом року Керівник інституту (декани 

факультетів), куратори 

груп, викладачі, студенти 

університету 

 

 VІІІ.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

1. Проведення університетських спортивно-

масових заходів 

протягом року Органи студентського 

самоврядування 

 

2. Проведення студентської спартакіади МНУ 

імені В. О. Сухомлинського  

згідно плану Спортивний клуб  

3. Участь студентів університету у 

легкоатлетичних естафетах, присвячених: 

- Дню міста; 

 

 

вересень 2016 р. 

Куратори груп, викладачі, 

студенти університету 
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- визволенню м. Миколаєва від 

фашистських загарбників. 

березень 2017 р. 

4. Святкування Дня туризму в Україні жовтень 2016 р. Куратори груп, викладачі, 

студенти університету 

 

5. Участь студентів університету у першостях 

району, міста, області та України 

згідно плану Куратори груп, тренери-

викладачі, студенти 

університету, спортивний 

клуб 

 

6. Участь студентів у проведенні Дня фізкультури 

і спорту. 

за окремим планом Куратори груп, викладачі  

7. Обладнання спортивних куточків та 

майданчиків у гуртожитках університету 

протягом року Спортклуб, студентська 

рада гуртожитків 

 

8. Проведення турніру з мініфутболу до Дня 

визволення м. Миколаєва від фашистських 

загарбників 

березень 2017 р. Факультет фізичної 

культури та спорту, 

студентська рада 

 

9. Проведення походів, які мають оздоровчий, 

естетичний і моральний потенціал, де студенти 

загартовуються фізично, збагачуються духовно, 

виховують в собі культуру поведінки у природі  

березень-

травень 2017 р. 

Куратори груп, 

студентська рада 

 

 

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            В. Ф. Гавриліце 


