
План виховної роботи зі студентами Педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» на 2020 – 2021 навчальний рік  

  

№  
п/п  

Зміст роботи  
Термін 

виконання  
Відповідальні  

  
1. Організаційні заходи  

  

 

1.1.  
Організація та проведення Дня знань на 

факультеті(онлайн) 
01 вересня  

Дирекція,   
органи студентського 

самоврядування,академнаставники  
1.2.  Призначення академнаставників(кураторів) академічних 

груп  
до 05 вересня  Дирекція, кафедри  

1.3.  
Призначення старост новостворених академічних груп. 

Організаційне засідання старостату(онлайн)  до 10 вересня  
Дирекція, органи студентського 

самоврядування, 

академнаставники   

1.4.  
Проведення організаційної наради із забезпечення 

діяльності органів студентського самоврядування. 

Планування роботи студентської ради  
до 15 вересня  Дирекція, сенатор  

1.5.  Затвердження графіка чергування в гуртожитку  до 20 вересня  Дирекція  

1.6.  
Організація та контроль за поселенням студентів у 

студентський гуртожиток  
до 20 вересня  

Дирекція, студентський профком,   
органи студентського 
самоврядування 

1.7.  Проведення інструктажу з техніки безпеки(онлайн)  Вересень  Академнаставники  

1.8.  

Презентація академгруп за спеціальностями. Зустрічі 

першокурсників із професорсько-викладацьким складом 

кафедр, дирекцією   
Вересень  

Дирекція, академнаставники 

студентський  сенат, кафедри  

1.9.  Організація прибирання в навчальних аудиторіях  Щотижнево  Академнаставники, старости  

1.10.  
Розподіл студентів у творчі, проблемні групи, гуртки, 

товариства, організації, колективи, спілки  Вересень  
завідувачі кафедр, 

академнаставники, старости груп 

1.11.  

Проведення виховних годин кураторами груп на тему: 

«Як я розумію та бачу обрану мною спеціальність», 

«Вчителем школа стоїть» ,  «Що таке волонтерство та 

хто такий волонтер» та інші 

Жовтень-

Грудень  
Академнаставники  

1.12.  
Проведення звітно-виборних зборів органів 

студентського самоврядування  
Лютий  

Дирекція, органи студентського 

самоврядування  

1.13.  

Активізація роботи гуртків художньої самодіяльності, 

залучення студентів до участі у наукових гуртках, 

проблемних групах, товариствах, організаціях та 

студентській волонтерській спілці  

Упродовж 

року  

Завідувачі кафедр, 

академнаставники,  органи 

студентського самоврядування 

1.14.  Навчально-методичні семінари для кураторів  
Упродовж 

року  

Відділ виховної та психолого-

педагогічної роботи  

1.15.  
Обговорення у групах питань успішності навчання та 

відвідування занять студентами  
Упродовж 

року  
Завідувачі кафедр, 

академнаставники, старости  

1.16.  
Залучення викладачів і студентів до участі 

в загальноуніверситетських виховних 

заходах, святах, конференціях, тренінгах  

Упродовж 

року  

Дирекція, завідувачі кафедр, 

академнаставники, органи 

студентського самоврядування 

1.17.  
Періодичне обговорення на засіданнях ради Факультету 

питань про стан виховної роботи та звітів 

академнаставників  

Упродовж 

року  
Дирекція, завідувачі кафедр  

1.18.  

Проведення бесід академнаставників зі студентами на 

годинах куратора питань які є актуальними та на часі:  
-Зміни у деяких законодавчих актах Україні - 

Фінансова грамотність; Торгівля людьми; 

Волонтерська діяльність ;Перша медична 

допомога; профорієнтаційна робота 

Упродовж 

року  
Академнаставники  



1.19.  
Проведення виховних заходів у студентському 

гуртожитку 
Упродовж 

року  

Дирекція, студентський профком, 

студрада, академнаствники  

1.20.   Проведення зустрічей студентів з ректором 

університету  
Упродовж 

року  
Студентський сенат, дирекція  

1.21.  
Екскурсійна робота, культпоходи в театри, кінотеатри, 

відвідування художніх та інших виставок  
Упродовж 

року  
Студрада, дирекція, завідувачі 

кафедр, академнаставники  

  

    

 

  
2. Національно-патріотичне виховання  

  

2.1.  

Проведення кураторських годин, присвячених історії ДВНЗ  
«Прикарпатський національний університет імені Василя  
Стефаника» та Педагогічного факультету  
  

Упродовж 

семестру  
Академнаставники  

2.2.  
Заходи до дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. та 

участь у міських заходах .Участь в акції «Запалимо свічку 

пам’яті» 

 Листопад  
 Дирекція, 

академнаставники  

2.3.  
Заходи до Дня вшанування ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 
 Грудень 

Академнаставники, 

студентський сенат  

2.4.  
Заходи з відзначення Дня Соборності України 

Січень 
Академнаставники, 

студентський сенат 

2.5.  
Поїздки зі студентами у визначні історичні місця та 

ознайомлення з історією замків України   
Упродовж 

семестру  Академнаставники  

2.6.  
Проведення бесід, конкурсів, вікторин, брейн-рингів з історії 

України, видатних подій та постатей  
Упродовж 

семестру  
Академнаставники  

2.7.  Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 

Заходи до Дня Гідності та Свободи 

Лютий  Академнаставники, 

студенти, дирекція, 

загальноуніверситетський  

захід  

2.8.  Організація та проведення благодійних ярмарків Упродовж року  

Дирекція, студентський 

сенат, академнаставники 

2.9.  
Зустрічі з політичними та громадськими діячами, сучасними 

письменниками  Упродовж року  
Дирекція, 

академнаставники  

2.10.  
Тематичні виставки до ювілейних дат діячів культури, 

мистецтва і науки України 
Упродовж року 

Дирекція, 

академнаставники 

2.11.  

 

 Участь у щорічній науковій платформі «Василь Стус: Поет, 

Дивак і Єретик» 

 
  

Лютий 

Викладачка кафедри 

педагогіки початкової 

освіти доктор 

філологічних наук, 

професор Деркачова 

Ольга 

2.12.  
 Літературні читання. Шевченківські дні.  
Проведення конкурсу читців поезії Т. Г. Шевченка  

Березень  
Академнаставники, 

студентський сенат 

2.13.  Бесіда «Народні символи України»  Квітень  Академнаставники   
2.14.   Заходи до Дня української писемності та мови Листопад Дирекція, 

академнаставники  

2.15.  
 Заходи до Міжнародного Дня рідної мови 

Лютий Академнаставники  

  
3. Інтелектуально-духовне виховання  

  



3.1.  

Залучення студентів групи до наукової роботи 

(участь у міжвузівських, республіканських, 

університетських, факультетських наукових 

конференціях)  

Упродовж року  
Дирекція, 

академнаставники  

3.2.  
До Всесвітнього дня бібліотеки проведення вікторини про 

книгу.   
Вересень  

Бібліотека Педагогічного 

факультету  
Академнаставники   

3.3.  Ознайомлення першокурсників із роботою бібліотек міста  Вересень  
Академнаставники  1 

курсу  

3.4.  
Бесіди та тренінги на актуальну тематику «Профілактика 

суїцидальної поведінки в молодіжному середовищі»  
Упродовж 

семестру  

Академнаставники та  
волонтери за сприяння 

відділу виховної та 

психологопедагогічної 

роботи   

3.6.  Екскурсійні поїздки ( за вибором студентів) 
Упродовж 

семестру  

Академнаставники , сенат 

і профком студентів  

3.7.  
Ознайомлення студентів з новими досягненнями науки та 

техніки, а також науковою роботою співробітників та 

викладачів кафедр. Участь студентів у «Науковому пікніку».  
П семестр  

Дирекція, завідувачі 

кафедр, 

академнаставники  

3.8.  Участь студентів у науковій конференції   П семестр  
Завідувачі кафедр, 

академнаставники  

 

3.9.  
Проведення Міжнародного дня дитячої книги  
  

Квітень  

Академнаставники 

Качак Т.Б., 

студентичлени 

ІваноФранківського  
ЦДЛДЮ  

3.10.  

Проведення онлайн круглого столу “Родинне виховання: традиції, 

проблеми та перспективи”, присвяченого пам’яті професора 

Володимира Костіва – відомого в науково-освітянському колі 

вченого, фахівця у царині родинної педагогіки 

Січень 

Кафедра «Соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи», 

дирекція, студенти 

3.11.  Участь у проведенні благодійної акції «Великодній кошик»  Травень  
Академнаставники, 

студентський сенат  

3.12.  
Перегляд та обговорення вистав Обласного драматичного театру 

імені Івана Франка  Упродовж року  Академнаставники  

3.13  Заходи до Дня матері Травень   
Академнаставники 

3.14.  
 Заходи до Дня сім’ї  

Травень  
  Академнаставники  

  
4. Громадянсько-правове виховання  

  

4.1.  
Запрошення на години куратора студентів з юридичної клініки 

Юридичного інституту  
Упродовж року  

Відділ виховної та 

психологопедагогічної 

роботи  
4.2.  Лекція «Правове поле першокурсника»  Жовтень  Академнаставники   

4.3.  
Тематична виховна година, присвячена відзначенню «Дня 

захисту прав людини». Заходи до Міжнародного дня прав 

людини 
Грудень  Академнаставники   

4.4.  
Зустрічі з представниками правоохоронних органів. Заходи щодо 

протидії хабарництву, корупції в закладах освіти 
Упродовж року 

Академнаставники, 

дирекція, профком 

студентів   
4.5 

 

 

 

.  

Систематичне проведення бесід щодо формування політичної та 

правової культури особистості. Проведення індивідуальної 

виховної роботи зі студентами, схильними до правопорушень 

Упродовж 

року  Академнаставники  

 

 



  
5. Морально-етичне виховання  

  

5.1.  
Проведення благодійних акцій у геріатричному центрі, 

пансіонаті для перестарілих і дитячому притулку, центрі  

соціально-психологічної реабілітації дітей «Серденько» 
Упродовж року 

Органи студентського  

самоврядування, 

кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи», 

академнаставники  

5.2.  

Бесіди і тренінги на теми «Етика спілкування в сім’ї», «Що таке 

мораль?», «Етика спілкування», «Морально-етичні засади 

професії педагога», «Хто такі соціальні працівники?» «Твій 

простір можливостей» та інші  

Упродовж року  Академнаставники  

5.3.  
Проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая – «Святий 

Миколай йде до дітей-сиріт»   
Грудень  

Студетський сенат, 
академнаставники 

5.4.  

 Різдвяний вертеп на педагогічному факультеті 

 Святкове дійство «Розколяда на Педагогічному» у форматі 

онлайн.  
  Січень 

Кафедра педагогіки 

початкової освіти 

студетський сенат, 

академнаставники  

5.5.  

Участь у благодійних акціях організації «Ти-Ангел». Співпраця з 

програмою « Будуємо Україну разом» та іншими волонтерськими 

організаціями області. Залучення студентів до волонтерського 

руху, встановлення контактів з громадськими організаціями міста 

Впродовж року 

  
 Академнаставники, 

дирекція, студенти  

5.6.  Проведення заходів до Дня Святого Валентина  Лютий  
Студентський сенат, 

академнаставники  

5.7.  Святкові заходи, присвячені Міжнародному жіночому дню Березень  
Студентський сенат, 

академнаставники  

5.8.  
Участь у загальноміських заходах до Дня захисту дітей та до Дня 

молоді 
 Червень  

Студентський сенат, 

академнаставники  

  
6. Екологічне виховання  

  

6.1.  Екологічні десанти з упорядкування території Факультету  
Упродовж 

семестру  

Органи 

студентського 

самоврядування  
6.2.  Проведення бесід на екологічну тематику . Порушення актуальних 

екологічних питань під час читання лекцій, практичних та 

семінарських занять (курс «Актуальні питання охорони 

навколишнього середовища») 

Упродовж року  Академнаставники  

 

6.3.  
Організувати прибирання біля місць проживання (гуртожиток № 

1)  Проведення заходів до Всесвітнього Дня охорони 

навколишнього середовища 

Березень, 

квітень  

Студентський сенат і 

профком, 

академнаставники  

6.4.  
Інформаційні акції до Дня довкілля, Дня Чорнобильської трагедії, 

Дня боротьби з палінням тощо  Впродовж року   Академнаставники   

6.5.  Заходи до 35-ої річниці аварії на Чорнобильській АЕС квітень   Студентський сенат, 

академнаставники 
  

7. Художньо-естетичне виховання  
  

7.1.  
Перегляд вистав Івано-Франківського музично-драматичного 

театру  
Упродовж 

семестру  Академнаставники  

7.2.  

Залучення студентів до заходів художньої творчості міста. 

Залучення студентів до участі в роботі клубів за інтересами, 

гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів 

університету 

Упродовж 

семестру  

Органи 

студентського 

самоврядування, 

академнаставники  

7.3.  Екскурсії у музеї та на виставки образотворчого мистецтва  
Упродовж 

семестру  Академнаставники  



7.4.  
Зустріч із місцевими письменниками, композиторами, 

художниками, майстрами народної творчості  
Упродовж 

семестру  
Дирекція, 

академнаставники  

7.5.  
Бесіди на теми художньо-естетичного виховання та розвитку 

творчості особистості  
Упродовж року  Академнаставники  

7.6.  

Святкування з нагоди Міжнародного Дня студента; фестиваль 

художньої самодіяльності «Дебют першокурсника»; конкурс 

«Містер університет – 2020»; конкурс «Міс університет – 2021»; 
концерт творчих колективів та команд КВК, присвячений 

Міжнародному Дню студента; 

Листопад  

Органи 

студентського 

самоврядування, 

академнаставники  

7.7.  Відзначення Всесвітнього Дня поезії  21березня  

Кафедра фахових 

методик та 

технологій  

початкової освіти   
  

7.8.  Відзначення Дня університету  Травень  
Дирекція, 

академнаставники, 

студентський сенат  

7.9.  
Ознайомлення з шедеврами світового мистецтва (відвідування 

театру, філармонії, музеїв, художніх виставок) 
  Упродовж року 

Академнаставники 

7.10.  Фотоконкурс «День вишиванки на Педагогічному факультеті»  Травень  Дирекція, сенат  

  
8. Трудове виховання  

  

8.1.  
Включення студентів Педагогічного факультету в процес 

самоврядування та самообслуговування (організація чергувань 

студентів у деканаті, корпусі факультету)  
Упродовж року  

Академнаставники, 

кафедри факультету  

8.2.  Озеленення студентських аудиторій  Упродовж року  
Студрада, 

академнаставники  
8.3.  Проведення циклу бесід із трудового законодавства  Упродовж року  Академнаставники  

8.4.  Проведення конкурсів-захистів педагогічної практики  Грудень  
Керівники практик, 

кафедра педагогіки 

початкової освіти  

8.5.  
Організація суботників на території корпусу факультету і 

гуртожитків. Участь у толоці «Зробимо чистішим наше місто»  
Квітень  

Студрада 

академнаставники  

  
9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя  

  

9.1.  
Залучення студентів до участі в спортивних гуртках, секціях, 

олімпіадах, змаганнях  
Упродовж року  

Дирекція, 

академнаставники, 

органи студентського 

самоврядування  

9.2.  
Бесіди про збереження належного санітарно-гігієнічного стану в 

аудиторіях факультету, кімнатах гуртожитку, громадських 

місцях  
Упродовж року  

Дирекція, 

академнаставники, 

органи студентського 

самоврядування  

9.3.  
Години академнаставника про значення фізичної культури та 

спорту для здоров’я людини, роль здорового способу життя  Упродовж року  Академнаставники  

9.4.  
Брати участь у змаганнях з різних видів спорту, які проводяться 

між факультетами  Упродовж року  
Студрада, 

академнаставники  

9.5.  
Організація та проведення профілактичних виховних зустрічей із 

лікарями  Грудень  
Дирекція, 

академнаставники  

9.6.  
Бесіди на теми: «Профілактика ВІЛ/СНІДу», «Наркоманія, 

алкоголізм, тютюнопаління як соціальне зло та їх наслідки»  Упродовж року  Дирекція, студрада  

9.7.  
Організація туристичних походів «Мій рідний край у серці моєму»  

Упродовж року  Студрада, профком  

9.8.  
  

Проведення заходів, присвячених Всесвітньому Дню боротьби з 

палінням  Травень  Академнаставники  

  



  

10.  Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, 

позапланові заходи  

  

10.1.  
Організація зустрічей з вчителями-новаторами міста, 

області  
Упродовж року  

Дирекція, 

академнаставники  

10.2.  

Залучення студентів до волонтерської роботи у Центрах 

соціальних служб. Залучення студентів до проведення 

спільних заходів з обласним та міським центром соціальних 

служб сім’ї, дітей та молоді  

Упродовж року  
Кафедра соціальної 

педагогіки та 

соціальної роботи  

10.3.  
Проведення бесіди, ознайомлення та обговорення теми 

«Думки викладачів з проблем булінгу, насильства та мобінгу 

в освітньому просторі факультету та університету» 

 Упродовж  

семестру 

Дирекція, сенат 

академнаставники   

10.4.  Вивчення стану поширення насильства, булінгу в 

студентському середовищі університету 

Упродовж  

семестру 

Дирекція, сенат 

академнаставники   

 

10.5.  

Проведення студентами анкетування старшокласників у 

школах за місцем проживання, розповсюдження 

інформаційних буклетів про Педагогічний факультет та 

спеціальності.  

Упродовж  

семестру 

Дирекція, завідувачі 

кафедр, 

академнаставники  

10.6.  

Онлайн-тренінги з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти на тему: 

«Зворотний зв’язок у дистанційному та змішаному навчанні  
Лютий  

Викладачі кафедри 

педагогіки початкової 

освіти – докторка 

педагогічних наук, 

проф.Будник О.Б. та 

доц. БлизнюкТ.Б 

10.7.  
Проведення зустрічі з працівниками міського центру 

зайнятості з метою інформування випускників про стан 

праці  

Упродовж  

семестру  
Дирекція, 

академнаставники  

10.8.  
Проведення виставки фахової літератури «Інновації у 

педагогічній освіті»  
Травень  

Працівники 

бібліотеки  
10.9.  Онлайн-курси підвищення кваліфікації пройшли на базі 

Центру «PNU EcoSystem» 

 

Лютий  директорка Центру, 

докторка 

педагогічних наук, 

професорка Олена 

Будник, докторка 

філологічних наук, 

доцентка Тетяна 

Качак, кандидатки 

наук, доцентки Інна 

Червінська, Тетяна 

Близнюк та Лілія 

Мідак. 

10.10.  Обговорення питання про стан успішності студентів  Упродовж року  Академнаставники  
10.11.  Своєчасне проведення індивідуальної роботи зі студентами  Упродовж року  Академнаставники  

10.12.  
Інформування батьків про життя і діяльність студентів, їх 

учбові успіхи і негаразди  Упродовж року  Академнаставники  

10.13.  Відвідування студентів у гуртожитку  Упродовж року  Академнаставники  
  
  

 Заступник декана з навчально-організаційної роботи              Дідух І.Я. 
  


