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У відповідності з нормативно-правовою базою, а саме: Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», положеннями 

Загальної декларації прав людини, Державною національною програмою 

«Освіта» /Україна XXI ст./, Програмою правової освіти населення України, 

Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні, 

Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, та на 

основі загальноуніверситетського плану виховної роботи в СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, розроблений даний план виховної роботи фізико-

математичного факультету Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка.  

Робота деканату, кураторів, органу студентського самоврядування 

спрямовується на такі пріоритетні напрями: 

- організаційно-методична робота; 

- національно-патріотичне та громадське виховання; 

- правове та превентивне виховання; 

- професійне виховання; 

- формування ціннісних орієнтацій та громадянської позиції; 

- моральне, естетичне виховання; 

- фізичне виховання та формування здорового способу життя. 

 

  



 

 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

  Організаційно-методична робота   

1.  
Затвердження планів виховної роботи 

факультету на 2019-2020 н.р.  

до 1 вересня 

2019 р. 

заступник декана, декан 

фізико-математичного 

факультету 

2. Затвердження планів кураторів 

виховної роботи факультету на 2019-

2020 н.р. 

до 9 вересня 

2019 р. 

куратори, заступник 

декана з виховної роботи 

3.  Розгляд проблемних питань на нарадах 

з представниками студентського 

самоврядування  

щотижня 
заступник декана, декан 

факультету 

4.  Проведення виховних годин 

кураторами і деканатом для студентів І 

курсу  

щомісяця 

заступник декана,  

декан факультету, 

куратори груп 

5.  Реалізація цільових програм 

виховної роботи за різними 

напрямками: - адаптація студентів І 

курсів до навчання;  

- культурно-просвітницька 

робота і дозвілля (культпоходи у 

кінотеатри, театри, екскурсії, 

дискотеки, тематичні походи);  

- робота органів студентського  

самоврядування;  

- соціально-психологічний 

супровід навчально-виховного процесу  

протягом 

року 

заступник декана, 

декан факультету, 

куратори груп, 

студентське 

самоврядування 

6.  Підготовка та розміщення матеріалів 

на сайті та в газеті факультету, 

соціальних мережах  

протягом 

року 

заступник декана, 

студентське 

самоврядування 

7.  
Забезпечення систематичного 

проведення семінарів для старост 

академічних груп  

протягом 

року 

студректорат, відділ 

позанавчальної роботи 

8.  Організація роботи старостату  протягом 

року 
представники деканату 

9.  Проведення звітно-виборчих зборів 

студентських рад факультетів і 

гуртожитків  

вересень − 

жовтень  

2019 р. 

відділ позанавчальної 

роботи, декан, студентська 

рада факультетів і 

гуртожитків 

10 Складання графіку відвідування 

гуртожитку кураторами та 

викладачами 

вересень, 

2019 р. 

заступник декана, декан 

фізико-математичного 

факультету 



   

Національно-патріотичне та громадянське виховання  

  

1.  Заходи до святкування Дня міста  
вересень  

2019 р. 

куратори груп, органи 

самоврядування 

2.  Тематичні кураторські години, 

присвячені Дню українського козацтва  жовтень  

2019 р. 
куратори груп 

3.  

 Святкування Дня захисника України  жовтень 2019р. 

відділ позанавчальної 

роботи, деканат, 

студентське 

самоврядування 

4.  Організація зустрічей студентів з 

захисниками вітчизни, представниками 

партизанського руху; ветеранами 

праці, представниками трудових 

династій  

протягом року 
заступник декана,  

куратори груп 

5.  Екскурсії визначними місцями 

Сумщини (України)  І семестр. деканат 

6.  Заходи щодо вшанування жертв 

політичних репресій (покладання 

квітів, упорядкування пам’ятних 

знаків)  

травень 2020р. 
деканат, студентське 

самоврядування 

7.  Участь у заходах до Дня української 

писемності та мови 09 листопада 

2019 р. 

деканат, студентське 

самоврядування 

   
Професійне виховання 

1.  Заходи до Дня працівників освіти  жовтень  

2019 р. 

деканат, 

самоврядування 

2.  Бесіда «Як стати лідером» 
вересень, 

 2019 р. 

представники 

психологічної служби 

університету 

3. Конференція студентів та викладачів 

факультету з нагоди відзначення Дня 

науки  

квітень-

травень  

2020 р. 

деканат 

4.  Бесіди та кураторські години на теми 

«Я - студент СумДПУ імені А.С. 

Макаренка», «Фізико-математичний 

факультет – мій усвідомлений вибір», 

«Вчитель – це покликання» 

протягом року 

деканат, 

самоврядування, 

куратори академгруп 

5 Відвідування музею університету протягом року 
куратори академгруп 

 



  Правове та превентивне виховання   

1.  Профілактична робота з метою 

попередження порушень правил 

внутрішнього розпорядку університету   

протягом року 

деканат, куратори 

груп, представники 

самоврядування 

2. 

Кураторська година на тему 

попередження насильства та торгівлі 

людьми 

Вересень, 

листопад , 

грудень, 

березень, 

травень,  

2019-2020 н.р. 

куратори, заступник 

декана 

3. Круглий стіл «Безпека в глобальній 

мережі. Небезпека ігор для підлітків, 

що закликають до насильства та 

заподіянню собі шкоди» 

лютий,  

2020р. 

куратори, заступник 

декана, керівник 

педагогічної 

практики 

4. Круглий стіл «Права та обов’язки 

студентів»  

жовтень  

2019 р.  

юрисконсульт,  

студректорат  

  

5.  Бесіда з приводу дотримання правил 

безпеки під час виїзду за кордон та 

небезпеки торгівлі людьми 

травень  

2020 р. 

куратори,  

заступник декана 

6. Тематичний тиждень присвячений 

безпеці дорожнього руху 

Жовтень, 

лютий, квітень  

2019-2020 н.р. 

деканат, куратори, 

запрошені фахівці 

обласних організацій 

Формування ціннісних орієнтирів та громадянської позиції 

1.  Ціннісне ставлення до себе: 

- до психічного «Я» 

Проведення бесід та 

кураторських годин про цінність, 

людини, особистості, 

саморозвитку 

протягом року 
куратори,  

деканат 

2.  Ціннісне ставлення до себе: 

- до соціального «Я» 

Кураторські години та виховні заходи у 

гуртожитку на тему обов’язків, 

відповідальності за власні вчинки, 

формування відношення у колективі 

протягом року 
куратори,  

деканат 

3.  Ціннісне ставлення до себе: 

- до фізичного «Я» 

Заходи з метою формування 

правильного відношення до власного 

здоров’я, здорового способу життя, 

здорового харчування тощо. 

протягом року 
куратори,  

деканат 

4.  Ціннісне ставлення до природи. 
протягом року 

куратори,  

деканат 



5.  Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Заходи до розширення кругозору 

студентства щодо творів відомих 

митців 

грудень,  

2019 р. 

куратори, запрошені 

особи 

6.  Ціннісне ставлення до праці. 

«Формування авторитету вчительської 

праці у суспільстві. Проблеми та 

перспективи» 

листопад,  

2019 р. 
куратори 

7.  Заходи до Дня миру 21 вересня 

2019 р. 
куратори 

 Моральне виховання  

1.  Організація та проведення благодійних 

акцій з метою надання допомоги дітям-

сиротам, інвалідам: організація 

концертів для дитячих будинків, збір 

речей та подарунків  

листопад 

2019р., квітень 

2020р. 

деканат, студентське 

самоврядування 

2.  Заходи з  

- профілактики проявів 

ксенофобії й расизму в студентському 

середовищі; 

- лекція щодо наслідків вживання 

алкоголю, тютюну та наркотичних 

речовин  

- тематичні бесіди щодо аналізу 

історико-культурних, педагогічних, 

медико-біологічних проблем 

формування здорового способу життя  

протягом року 

 

листопад 

2019р. 

 

грудень 2019р. 

деканат, 

куратори, спеціалісти 

медичної та 

психологічної служби 

університету 

3  Тематичне оформлення холу  

факультету, конкурс стіннівок з нагоди 

Всеукраїнського дня боротьби зі 

СНІДом  

грудень  

2019 р. 

заступник декану 

з виховної роботи, 

куратори академгруп 

4  Участь факультету у фестивалі 

соціально-педагогічної реклами  

листопад  

2019 р. 

деканат, психологічна 

служба 

   

Естетичне виховання  

  

1.  Організація роботи гуртків, клубів за 

інтересами   

протягом року  деканат, викладачі 

кафедр  

2.  Організація культурно-масових 

заходів (відвідування виставки квітів, 

заходи про екопарки)  

протягом року  проректор з виховної 

роботи, заступник 

декану  

з виховної роботи, 

відділ  

позанавчальної 

роботи  



3.  Забезпечення відвідування студентами 

театрів, музеїв, виставок, кінотеатрів, 

філармонії тощо  

протягом року  деканат, куратори 

академгруп  

4  Організація виставок-презентацій 

творчих робіт студентів, викладачів та 

співробітників до університетських 

свят  

протягом року  відділ позанавчальної 

роботи, деканат, 

куратори академгруп, 

деканат факультету 

мистецтв  

5  Участь у конкурсах студентських  

стіннівок до визначних свят  

протягом року  деканат, 

самоврядування  

6  Участь у творчих конкурсах («Алло, 

ми шукаємо таланти», «Студентська 

весна», «Міс Університет», 

«Кращий студент» тощо)  

протягом року  відділ позанавчальної 

роботи, деканат, 

куратори академгруп 

   

Екологічне і трудове виховання  

  

1  Участь у толоках із благоустрою 

території університету та міста  

протягом року  проректор з АГР, 

студректорат, 

студентська 

профспілка, деканат  

2  Проведення тижня енергозбереження  жовтень 2019р.   студректорат, 

студради 

гуртожитків  

3  Здійснення контролю за станом 

аудиторій, закріплених за 

академгрупами  

протягом року  деканат, куратори 

академгруп, 

відповідальні за 

аудиторії 

4. Зимові їдальні. Допомога тваринам листопад, 

лютий 2019-

2020 р. 

деканат, запрошені 

фахівці 

   

Фізичне виховання й формування здорового способу життя  

  

1.  Контроль за проходженням 

студентами флюорографічного та 

стоматологічного обстежень (за 

графіком)  

протягом року  медробітники, 

заступник декану з 

виховної роботи, 

куратори академгруп 

2. Участь у тижні фізичного спорту та 

здорового способу життя 

вересень  

2019 р. 

заступник декану з 

виховної роботи, 

куратори академгруп 

3. Проведення тематичних бесід щодо 

аналізу історико-культурних 

проблем формування здорового 

обласних організацій способу життя 

грудень  

2019р 

деканат, 

самоврядування, 

педагогічних, медико-

біологічних 



4. Щорічний «День без шкідливих 

звичок» 

14 квітня 2020р деканат, 

самоврядування 

5. Проведення відео-лекції «Отруйні 

гриби.» 

жовтень, 2019, 

травень 2020 р. 

деканат, запрошені 

фахівці 

6. Зустріч з медпрацівниками щодо 

календаря щеплень та питань 

вакцінації 

 

жовтень 2019 р. 

деканат. 

медпрацівники 

 

Культурно-масові заходи  
  

1. Участь у загальноуніверситетських  

заходах  

протягом року відділ позанавчальної 

роботи, деканат 

2. Заходи на підтримку учасників АТО протягом року відділ позанавчальної 

роботи, деканат 

3. Похід першого і п'ятого курсів до 

Зеленого гаю 

вересень 2019р. студентське 

самоврядування 

4. Кубок декана з міні-футболу жовтень 2019р. деканат, студентське 

самоврядування 

5. Святкування "Хеллоуіна" та 

святкова тематична дискотека  

жовтень 2019р. деканат, студентське 

самоврядування 

6. Святкування Дня студента листопад 2019 р. деканат, студентське 

самоврядування 

7. Участь у благодійному ярмарку, 

присвяченому Дню святого Миколая 

грудень 2019 р. деканат, студентське 

самоврядування 

8. Конкурс «Міс та Містер фізико-. 

математичного факультету»  

грудень 2019 р деканат, студентське 

самоврядування 

9. Конкурси на найкраще вітання з 

новим роком, сніжинку, сніговика та 

«Збережи ялинку» 

грудень 2019 р деканат, студентське 

самоврядування 

10. Благодійна акція допомоги дітям 

Штепівського будинку-інтернату: 

збирання речей, подарунків, концерт  

листопад-грудень 

2019 р 

деканат, студентське 

самоврядування 

11.  Конкурс стіннівок, валентинок,    лютий 2019 р  студентське 

самоврядування  

12.  Вітання до Міжнародного жіночого 

дня 8 Березня (стіннівки, весняні 

композиції)   

 березень 2020 р.   деканат, студентське 

самоврядування  

13.  День фізико-математичного 

факультету  

28 березня 2020р.  

актова зала  

деканат, студенти 5 

курсу  



14.  Культмасовий похід до Зеленого гаю  травень 2020р.  деканат, студентське 

самоврядування  

   

План виховної роботи в гуртожитках  
  

1.  Організація поселення студентів у 

гуртожитки, згідно з наказом ректора  
серпень-вересень 

2019р. 

заступник декана, 

директор 

студмістечка, 

коменданти 

гуртожитків 

2.  Зустріч деканату та адміністрації  

студмістечка, коменданту 

гуртожитку з мешканцями 

гуртожитків з метою ознайомлення 

студентів з правилами проживання у 

гуртожитках; ознайомлення 

першокурсників з рейтинговою 

системою поселення  

початок вересня 

2019 р. 

деканат, студентське 

самоврядування, 

коменданти 

гуртожитків 

3  Участь у  засіданнях ради із 

соціальних та виховних питань з 

метою розгляду фактів порушення 

правил внутрішнього розпорядку у 

гуртожитках  

щомісяця 

заступник декана, 

проректор з виховної 

роботи 

4  Перевірка санітарно-гігієнічного 

стану кімнат у гуртожитках  
щотижня куратори 

5  Підбиття підсумків за рейтинговою 

системою, складання списків на  

поселення до гуртожитків  травень 2020 р. 

деканати факультетів, 

коменданти 

гуртожитків, студради 

гуртожитків, 

студентські декани 

  

  

Заступник декана фізико-математичного  

факультету з виховної роботи      Дегтярьова Н.В. 

 

 

Декан фізико-математичного факультету     ______________ 
 


