
План виховної роботи  

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

у 2020-2021 н. р. 
 

І. Основна мета виховної роботи – реалізація кроссекторальної молодіжної політики, що закріплена у новітніх 

законодавчих та нормативних документах, із залученням студентства до втілення теоретичних положень у соціально-

виховний та культурно-дозвіллєвий простір. 

ІІ. Напрями і завдання виховання студентської молоді на 2020-2021 навчальний рік: 

 Інтелектуально-духовне виховання: 

− розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; 

− виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; 

− реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і 

навичок; 

− виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

− формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання. 

 Національно-патріотичне виховання: 

− утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та 

історичного минулого України; 

− виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; 

− підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, 

героя; 

− усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю; 

− сприяння набуттю молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, 

уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з 

соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, 

готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів; 

− формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

− утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства; 

− культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, 

бережного ставлення до природи; 

− формування мовленнєвої культури; 



− спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, 

фашизму. 

 Громадянське виховання: 

− прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 

− виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України; 

− виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 

− формування політичної та правової культури особистості; 

− залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху. 

 Моральне виховання: 

− формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; 

− формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства 

на рівні власних переконань; 

− становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків. 

 Естетичне виховання: 

− розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; 

− формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих 

надбаннях світової культури; 

− вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у 

повсякденному житті.  

 Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: 

− виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; 

− формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 

− забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;  

− фізичне, духовне та психічне загартування;  

− формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань; 

− створення умов для активного відпочинку студентів. 

 Екологічне виховання: 

− формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури; 

− оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; 

− виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство; 



− виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності. 

 Трудове виховання: 

− формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки; 

− формування почуття господаря та господарської відповідальності; 

− розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 

ІІІ. Основні нормативно-правові та розпорядчі документи, на основі яких здійснюється виховна робота у 2020-

2021  навчальному році:  

1. Конституція України; 

2. Закон України "Про освіту"; 

3. Закон України "Про вищу освіту"; 

4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки; 

5. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України (затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки від 29 липня 2019 р.  № 1038); 

6. Стратегія національно-патріотичного виховання (затверджена Указом Президента України від 18 травня  2019 

року № 286/2019); 

7. Проєкт Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2030 року від 17 липня 2020 р. 

8. Обласна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки; 

9. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020 роки, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148; 

10. Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 

Полтавської обласної ради від 31 січня 2017 року №350; 

11. Статут Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

12. Положення про організацію виховної роботи в Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План виховних заходів  

у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка 

на 2020-2021 н. р.* 
 

Дата  Державні свята, пам’ятні дати, виховні заходи Відповідальні 

І. Календарний план заходів 
ВЕРЕСЕНЬ 

2, 8, 15, 

22,29.09 

Флешмоб #ЗНАЙ-НАШИХ «Золотий спортивний фонд університету» Виховний відділ, керівники колективів 

16.09 Всеукраїнський Олімпійський урок до Дня фізичної культури і спорту  Факультет фізичного виховання 

15.09 Церемонія посвяти в студенти  Вих. відділ, заст. з виховної роботи 

15-18.09. Акція «Тебе вітає короленківська родина зі 106-літньою історією» (залучення студентів до колективів художньої 

самодіяльності, гуртків, клубів, університетських команд та секцій з різних видів спорту) 

Виховний відділ, заступники деканів із вих. 

роботи, куратори, керівники колективів, 

творчих об’єднань 
21-23.09 День міста Полтави (виховні години, екскурсії тощо).  Заступники деканів із вих. роботи, факультет 

фізичного виховання 
20.09 Міжнародний день студентського спорту Факультет фізичного виховання 
29.09 День туризму (Туристичний зліт студентів) Факультет фізичного виховання 

29-30.09 Всеукраїнський день бібліотек (тематичні зустрічі) Куратори, працівники бібліотеки 
 Робота зі студентами І курсу щодо роз’яснення правил користування фондами бібліотек університету та міста Куратори, працівники бібліотеки 
 Заходи з адаптації студентів І курсу до навчання в університеті. Бесіди на тему: «Організація навчального 

процесу в умовах адаптивного карантину» 

Куратори, студентські ради факультетів 

 Інформування молоді щодо правового статусу студента Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка (ознайомлення з правами та обов’язками студента, нормами поведінки) 

Студентська рада, куратори 

 Традиційна спартакіада серед студентів І курсів до 106-річчя заснування ПНПУ імені В. Г. Короленка Факультет фізичного виховання 
 Відвідування садиби В. Г. Короленка студентами 1 курсів Заступники деканів із вих. роботи, куратори 

ЖОВТЕНЬ 
01.10 День ветерана. Міжнародний день громадян похилого віку (привітання ветеранів праці ПНПУ) Заступники деканів із вих. роботи 

30.09-01.10 Міжнародний день музики (озвучення холів корпусів на перервах тощо) Вих. відділ, кафедра музики 
01.10-02.10 День працівників освіти (концерти, вітальні програми, виставки та ін.) Вих. відділ, заступники деканів із вих. 

роботи, студ. рада 
12-13.10 День захисника України, День українського козацтва (тематичні виставки, відкриті лекції, круглі столи,  

мистецькі заходи та ін.) 

Вих. відділ, заступники деканів із вих. роботи 

16.10 Європейський День боротьби з торгівлею людьми (роз’яснювальні бесіди, зустрічі, перегляди фільмів та ін.) 

 

Заступники деканів із вих. роботи, 

психологічна служба 
 Олімпійський тиждень  Факультет фізичного виховання 

 Робота зі студентами І курсу з адаптації до вимог навчального процесу, проживання та користування 

гуртожитком в умовах адаптивного карантину 

Куратори, студ. рада 

 Відзначення 45-річного ювілею Народного ансамблю спортивного бального танцю «Грація» Керівник колективу, вих. відділ 

 Залучення студентів до колективів художньої самодіяльності, гуртків, клубів, університетських команд та 

секцій з різних видів спорту 

Заступники деканів із вих. роботи, керівники 

колективів, гуртків, секцій 
 Участь у Всеукраїнській військово-спортивній грі «Заграва» для студентської молоді Центр військової підготовки, студ. рада, 



факультет фіз. виховання 

 
ЛИСТОПАД 

09.11 День української писемності та мови Факультет філології та журналістики 
12-13.11 Міжнародний день відмови від куріння  Студентська рада 

14.11 Міжнародний день студентів (Концертна програма «Таланти першокурсників», участь в обласному фестивалі 

«Єдина студентська родина») 

Студентська рада, вих. відділ,  

19-20.11 День Гідності та Свободи (тематичні виставки, відкриті лекції, виховні години, мистецькі заходи та ін.) Вих. відділ, заступники деканів із вих. роботи 
27-28.11 День пам’яті жертв голодоморів (участь студентів у Всеукраїнській акції «Запали свічку», відвідування 

Національного музею «Меморіал жертв голодомору», виховні години, лекції, години пам’яті та ін.) 

Вих. відділ, заступники деканів із вих. роботи 

 Відзначення 15-річного ювілею Народного вокального жіночого ансамблю «Свічадо» Керівник колективу, вих. відділ 

 Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» Вих. відділ, заступники деканів із вих. 

роботи, волонтерський сектор студентської 

ради 

ГРУДЕНЬ 
01.12 Всесвітній день боротьби зі СНІДом (відкриті лекції за участю медичних працівників, виховні години, 

молодіжні акції та ін.) 

Вих. відділ, заступники деканів із вих. 

роботи, куратори 
30.11-03.12 Міжнародний день людей з інвалідністю (відвідування волонтерами з числа студентів будинків інвалідів, шкіл 

для людей з інвалідністю) 

Студентська рада, волонтерський центр 

03-04.12 День Збройних сил України (Конкурс патріотичної пісні «З любов’ю до тебе, моя Батьківщино») Заступники деканів із вих. роботи, вих. відділ 
9-10.12 Заходи в рамках відзначення «Всеукраїнського тижня права» Юридична служба, заступники деканів із вих. 

роботи, 
10-11.12 День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (виставки, зустрічі з ліквідаторами) Вих. відділ, кафедра ботаніки, екології та 

методики навчання біології 
28-31.12 Заходи по святкуванню зустрічі «Нового року» (вітальні програми, Новорічна казка для дітей, святкове 

оформлення приміщень та ін.) 

Вих. відділ, заступники деканів із вих. роботи 

 Урочисті церемонії вручення дипломів магістрам 2020 року Заступники деканів із вих. роботи 
 Заходи з адаптації студентів І курсу до складання сесії в умовах адаптивного карантину Куратори 
 Залучення студентів до благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки (в День Св. 

Миколая та новорічні свята) 

Студентські ради, заступники деканів із вих. 

роботи 
 Участь в Обласному військово-патріотичному проекті «Жіночий батальйон» Центр військової підготовки  

 

СІЧЕНЬ 
22.01 День Соборності України (тематичні виставки, участь у міських заходах та ін.) Кафедра історії України, вих. відділ 
29.01 День пам’яті героїв Крут (тематичні виставки, участь у міських заходах та ін.) Кафедра історії України, вих. відділ 

 Спартакіада «Бадьорість та здоров’я»  Факультет фізичного виховання 
ЛЮТИЙ 

19.02 День Героїв Небесної Сотні (тематичні виставки, виховні години та ін.) Вих. відділ 
 Залучення студентської молоді до участі у «Вахті пам’яті Небесної сотні» Заступники деканів із вих. роботи, куратори 

БЕРЕЗЕНЬ 
04-05.03 Міжнародний жіночий день (святкові концерти, вітальні програми та ін.) Вих. відділ 
18-19.03 Всесвітній день поезії Факультет філології та журналістики 

27.03 Міжнародний день театру (відвідування студентами театральних вистав, виступи театрів університету) Факультет філології та журналістики, 



історичний 
 І тур конкурсу-фестивалю «Студентська весна – 2020» Вих. відділ, мистецькі колективи  
 Міс  ПНПУ-2021 Студентська рада, вих. відділ 

 Кубок з художньої гімнастики на призи ректора Факультет фізичного виховання 
 Відкритий кубок з черлідингу на призи ректора Факультет фізичного виховання 
 Проведення Тижнів факультетів Декани факультетів 

КВІТЕНЬ 
06-07.04 Всесвітній день здоров’я  Заступники деканів із вих. роботи, факультет 

фіз. виховання 
15-16.04 День довкілля Природничий факультет 

26.04 День Чорнобильської трагедії Заступники деканів із вих. роботи 
29.04 Міжнародний день танцю  Вих. відділ 

 Звітний концерт університету на Міжвузівському мистецькому конкурсі-фестивалі «Студентська весна – 2021» Вих. відділ, мистецькі колективи 
 Проведення Тижнів факультетів Декани факультетів 
 Участь у Всеукраїнській акції з благоустрою “За чисте довкілля ”. Залучення студентів до впорядкування 

прилеглих до ЗВО вулиць 

Заступники деканів із вих. роботи 

 Футбольний турнір на призи ректора Факультет фізичного виховання 
 Кубок ректора з КВК Студентська рада, вих. відділ 

ТРАВЕНЬ 
07.05 День пам’яті та примирення (тематичні виставки, відкриті лекції, виховні години та ін.) Виховний відділ 
09.05 День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (виставки, відкриті лекції, виховні години та ін.) Виховний відділ 
16.05  День Європи  Вих. відділ, заступники деканів із вих. роботи 

18-20.05 День пам’яті жертв політичних репресій Вих. відділ, заступники деканів із вих. роботи 
18.05 Міжнародний день музеїв  Вих. відділ, заступники деканів із вих. роботи 

 День науки (урочисте зібрання та святкова концертна програма)  Виховний відділ 
24-25.05 День слов’янської писемності і культури Факультет філології та журналістики 

31.05 Всесвітній день без тютюну (фотовиставки, відкриті лекції, кінолекторії та ін.) Вих. відділ, Студентська рада 
 Фото-квест до Всесвітнього дня навколишнього середовища «Я – за чисте довкілля» Заступники деканів із вих. роботи 
 Підбиття підсумків спартакіади ПНПУ імені В.Г. Короленка Факультет фізичного виховання 
 Звітні концерти колективів художньої самодіяльності університету Керівники мистецьких колективів  
 Участь в Обласному військово-патріотичному проекті «Жіночий батальйон» Центр військової підготовки 
 Ректорський бал випускників 2021 року  

ЧЕРВЕНЬ 
01.06 Міжнародний день захисту дітей (відвідування волонтерами лікарень, інтернатів, акції, флеш-моби та ін.) Студентська рада 
06.06 День журналіста (круглі столи, перегляди документального кіно, журналістські опитування та ін.) Факультет філології та журналістики 
22.06 День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Вих. відділ 
23.06 Всесвітній Олімпійський день Факультет фізичного виховання 

28.06 День Конституції України (участь у міських заходах) Вих. відділ 
28.06 Урочиста церемонія вручення дипломів бакалаврів 2021 року Заст. деканів із виховної роботи 

  Вих. відділ, заст. деканів із виховної роботи 
 Факультетські випускні вечори 

 

 

Заступники деканів із виховної роботи 



ІІ. План щомісячних, щоквартальних, щосеместрових виховних заходів 
- Освітньо-виховні, інформаційні, культурологічні заходи національно-патріотичного виховання молоді (бесіди, 

відкриті лекції, зустрічі, круглі столи, виставки, волонтерські акції, військово-патріотичні ігри, змагання, 

концерти, фестивалі та ін.). Заходи щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та воїнів, які брали участь у 

захисті України під час проведення ООС 

Вих. відділ, заступники деканів із виховної 

роботи, куратори 

- Ознайомлення студентів із історією університету та регіону, культурними пам’ятками міста і області, 

відвідування музейних кімнат університету та музеїв міста 

Куратори 

- Освітньо-виховні, інформаційно-просвітницькі, мистецькі заходи щодо увічнення пам’яті поборників державної 

незалежності України  

Вих. відділ, кафедри історії України, 

української мови і літератури 

- Відвідування студентами мистецьких заходів у філармонії, театрах, будинках культури, виставкових залах тощо Заступники деканів із вих. роботи, куратори 
- Участь у міських заходах по відзначенню державних свят, ювілейних та пам’ятних історичних дат Заступники деканів із вих. роботи, куратори 
- Стимулювання активності студентів щодо участі в студентському самоврядуванні університету, здійснення 

методичної та організаційної підтримки органів студентського самоврядування 

Декани факультетів 

- Бесіди в академічних групах щодо вивчення особистісних якостей студентів, їхніх морально-етичних позицій, 

духовних інтересів і прагнень 

Куратори, психологічна служба 

- Заходи з формування у студентства усвідомленого батьківства та популяризації родинних цінностей Заступники деканів із вих. роботи, 

психологічна служба 
- Виховні заходи на попередження негативних явищ у поведінці студентів вищого навчального закладу Куратори, психологічна служба 
- Інформаційно-роз’яснювальні бесіди, виховні години, зустрічі, спрямовані на не сприйняття терористичної 

діяльності в усіх її формах і проявах, інформування студентів про необхідні дії в умовах вчинення або загрозу 

вчинення терористичного акту 

Заступники деканів із вих. роботи 

- Проведення бесід з питань конституційних прав і обов’язків громадянина України, недопущення 

адміністративних та правових порушень студентами 

Юридична служба, куратори 

- Ознайомчі бесіди, зустрічі з метою формування правової культури молоді. Роз’яснення студентам випускних 

курсів окремих положень законодавства України про працю 

Юридична служба, заступники деканів із вих. 

роботи, куратори 
- Бесіди, тренінги, зустрічі з фахівцями, присвячені обговоренню проблем сучасного ринку праці, вимог до 

особистісних та професійних якостей молодого фахівця, формування лідерських якостей молоді 

Заступники деканів із вих. роботи, куратори, 

студентська рада 
- Заходи з формування професійної ідентифікації майбутніх фахівців Психологічна служба, кафедри 
- Виховні заходи в гуртожитку щодо дотримання студентами правил проживання в гуртожитку, попередження 

правопорушень та ін.  

Відповідальні за виховну роботу в 

гуртожитках, куратори, студентське 

самоврядування гуртожитків 
- Робота по забезпеченню дотримання чистоти і порядку в аудиторіях та кімнатах гуртожитку Відповідальні за виховну роботу в 

гуртожитках 
- Зустрічі, лекції, бесіди щодо формування здорового способу життя Заступники деканів із вих. роботи, куратори 
- Зустрічі, лекції, бесіди щодо профілактики шкідливих звичок серед молоді (запобігання тютюнопалінню, 

вживанню алкоголю та наркотичних речовин). 

Заступники деканів із вих. роботи, куратори,  

- Заходи, присвячені запобіганню захворюванням на СНІД, ВІЛ (відкриті лекції, кінолекторії та ін.) Вих. відділ, заступники деканів із вих. роботи 
- Тренінги, лекції, бесіди на теми: «Антикорупційне законодавство України», «Скажи корупції: «Ні»!» Уповноважений по запобіганню корупції, 

заступники деканів із вих. роботи 

- Традиційна спартакіада серед студентів ПНПУ Факультет фізичного виховання 
- Перегляд та обговорення вітчизняних художніх і документальних фільмів військово-патріотичної тематики 

 
Вих. відділ, Клуб українського кіно фізико-

математичного факультету, заступники 

деканів із вих. роботи 
- Робота колективів художньої самодіяльності університету (організація систематичних репетицій, виступи в Керівники колективів, заступники деканів із 



концертах університетського та міського рівня, участь у мистецьких фестивалях, конкурсах) вих. роботи 
- Залучення студентів до волонтерської діяльності (участь у волонтерських акціях, створення та реалізація 

соціальних проектів, методична та організаційна підтримка волонтерського центру університету) 

Студентська рада, соціальна служба 

* за умови зняття обмежень адаптивного карантину 

 

Голова ради з організації виховної діяльності                                                                                        В. БОГУТА 
 

 

(обговорено на засіданні Ради з організації виховної діяльності в ПНПУ імені В. Г. Короленка 

(протокол № 10  від  25.06.2020 р.) 
 


