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декан факультету фізичного виховання 

___________________проф. Хоменко П.В. 

План виховної роботи на 2021-2022 навчальний рік 

на факультеті фізичного виховання 

Дата  

проведення  

заходів 

Тематика та форми проведення заходів Відповідальні 

ВЕРЕСЕНЬ 

до 31.08. Призначення  кураторів академічних груп Декан факультету 

31.08 Урочисті збори першокурсників. Церемонія посвяти в студенти ПНПУ імені В.Г. Короленка. Зустріч з 

деканом на факультеті фізичного виховання. 

Декан факультету, заступник 

декана з виховної роботи, 

куратори  І курсу 

01.09  Відкрита лекція для студентів факультету на тему: «Історія факультету фізичного виховання». 

Планування виховної роботи в академічних групах 1-х курсів. Обговорення завдань з виховної роботи 

на засіданнях колективів кафедр факультету  

Куратори, заст. декана з 

виховної роботи 

      08.09 

 

     09.09 

Представлення колективів художньої самодіяльності для студентів ІІ курсу 

 

Квест для студентів І курсу «Факультет фізичного виховання очима студентів» 

 

  

Виховний відділ, заступник 

декана з виховної роботи  

 

Студентська рада 

 

 

09.09 

 

 

14.09 

Акція «Тебе вітає короленківська родина» (залучення студентів І курсу до колективів художньої 

самодіяльності, гуртків, клубів, університетських команд з різних видів спорту). 

 

 

Проведення спортивних естафет серед студентів І курсу факультету фізичного виховання 

Виховний відділ, заступники 

деканів із виховної роботи, 

куратори, керівники 

колективів, творчих об’єднань  

Студентська рада 

       18.09 

 

       20.09 

 15.09 – 16.09 

Участь у фестивалі професій «Профіленд», організація локації факультету 

 

Міжнародний день студентського спорту. Проведення спортивних заходів до свята 

Змагання з міні-футболу серед студентів факультету фізичного виховання 

Виховний відділ, заступники з 

виховної роботи, студентська 

рада 

Спортивний клуб факультету 



Новік С.М.  

       22.09 День туризму ( Туристичний зліт студентів)  Кафедра ТМФВ, заступник 

декана із вих. роботи, 

куратори груп 

23.09  День міста Полтави (участь у Міському параді, виховні години, екскурсії, спортивні змагання тощо) Заступник декана з виховної 

роботи, куратори груп 

24.09 Організована екскурсія зі студентами І - ІV курсу до музею Олексія Бутовського, кімнати музею 

спортивного клубу «Ворскла». 

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори груп. 

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

відвідування музейних кімнат університету та музеїв міста 

 Заступник декана з виховної 

роботи, куратори груп 

28 -29.09 

Відповідно 

графіку 

Заходи з адаптації студентів І курсу до навчання в університеті. Бесіди на тему: Самоорганізація 

студента в умовах навчання за кредитно-модульною системою.   

Куратори, студентська рада 

28.09 Відвідування садиби В.Г. Короленка студентами І курсу Заступник декана з виховної 

роботи, куратори груп 

29.09-30.09 Всеукраїнський день бібліотек (знайомство студентів І курсів з правилами користування бібліотекою) Куратори, працівники 

бібліотек 

    30.09 Концертна програма  до Дня працівника освіти. Проведення урочистих заходів на факультеті.  Заст. декана з виховної 

роботи, куратори, студентська 

рада 

Протягом 

вересня 

Залучення студентів І курсу до спортивних секцій факультету,  художніх колективів університету Куратори груп 

Постійно Пропаганда ведення здорового способу життя, лекції про шкідливість паління, вживання алкоголю та 

наркотиків, демонстрації відеофільмів, організації зустрічі з лікарями, працівниками правоохоронних 

органів та проведенням індивідуальних бесід у студентських групах 

Заст. декана з виховної 

роботи, зав. кафедрами, студ. 

рада факультету, куратори. 

Постійно Бесіди та виховні години на теми: «Права та обов’язки людини та громадянина», «Нововведення  в 

діючих нормативно-правових актах», «Правова культура як складова загальної культури суспільства», 

«Юридична відповідальність за чинним законодавством України». 

Заст. декана з виховної 

роботи, зав. кафедрами, студ. 

рада факультету, куратори 

На курат.год. Ознайомлення студентів з  правами та обов’язками під час навчально-виховного процесу на факультеті Куратори 

На курат.год. Обговорення випадків порушень норм суспільного життя та правових порушень у гуртожитку Куратори 

 Вибори студентського активу гуртожитку Декан, голова студ. рада. 

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

позицій, духовних інтересів і прагнень 

Куратори 

   

ЖОВТЕНЬ 

      01.10 День ветерана. Міжнародний день громадян похилого віку (запрошення ветеранів праці на заходи до Заступник декану з вих. 



Дня працівників освіти, зустрічі з ветеранами та ін.) роботи, куратори груп 

04-05.10 Проведення змагань з настільного тенісу серед студентів І курсу факультету Студентська рада 

09.10 Робоча нарада кураторів академічних груп з питання: “Про стан та завдання виховної роботи зі 

студентами у 2021-2022 н.р.” 

 

Заступник декана з виховної 

роботи  

 

         14.10 

 

16.10-17.10 

 

 

Спортивне свято присвячене дню захисника України та Дню українського козацтва* 

 

Участь у Всеукраїнській військово-спортивній грі «Заграва» для студентської молоді 

 

Виховний відділ, заступники 

деканів з виховної роботи,  

Спортклуб факультету 

фізичного виховання               

Новік С.М., студ.рада 

На курат.год. Ознайомлення студентів з системою соціального захисту в університеті та державі Куратори 

На курат.год. Проведення тематичної кураторської години: «Про внесення змін до Конституції України» Куратори 

19-21.10 

 

Кубок декана факультету фізичного виховання з волейболу серед студентів факультету фізичного 

виховання 

Заступник декана з виховної 

роботи,  Новік С.М., студ. 

рада 

19.10 Участь у легкоатлетичному кросі «Золота осінь»* 

 

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

проф. Момот О.О. 

 

Куратори груп 

20.10 Огляд художньої творчості першокурсників «Студентський дебют» Заст. декана з вих. роботи, 

куратори груп, студ рада 

21-22.10 Конкурс патріотичної пісні «З любов’ю до тебе, моя Батьківщино»* Вих. відділ 

25.10 Перегляди фільмів до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Проведення роз’яснювальної 

бесіди 

Куратори груп 

Протягом     

вересня-

жовтня 

Залучення студентів до колективів художньої самодіяльності, гуртків, університетських команд з різних 

видів спорту 

Куратори академічних груп  

Постійно Бесіди з мешканцями гуртожитку з питань естетичного оформлення інтер’єрів кімнат Відповідальні за секції в 

гуртожитку 

ЛИСТОПАД 

        03.11 

09-10.11 

 

15.11 

 

Проведення виховних бесід зі студентами факультету «Профілактика венеричних захворювань» 

Всесвітній день молоді. Спортивні змагання з міні-футболу серед курсів факультету, фінальні ігри з 

викладачами. 

Проведення армреслінгу серед найсильніших чоловіків на факультету 

 

Куратори груп 

Студентська рада, заступник 

декана з виховної роботи, 

куратори, голова спортклубу 

 



16.11 

 

17.11  

Проведення змагань з настільного тенісу серед кращих гравців факультету, університету. 

Міжнародний день студентів (Концертна програма «Євробачення першокурсників університету», участь 

в обласному фестивалі «Єдина студентська родина» 

Кириленко О.І., студрада 

Виховний відділ, заступник з 

виховної роботи 

15.11 Міжнародний день відмови від куріння. Проведення тренінгу « Ми за здоровий спосіб життя!»  Куратори, студентська рада 

20-21.11 День Гідності та Свободи (тематичні виставки, відкриті лекції, виховні години, мистецькі заходи) Вих.відділ, заступник декана з 

виховної роботи  

15-19.11 Організувати проведення святкових заходів з нагоди Міжнародного дня студентів,  участь в обласному 

фестивалі «Єдина студентська родина»* 

Заступник декана з виховної 

роботи, студ. рада 

16.11 Міжнародний день відмови від куріння, заходи щодо профілактики тютюнопаління серед молоді 

 

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори груп 

20-21.11 День Гідності та Свободи (тематичні виставки, відкриті лекції, виховні години та ін.) Заступник декана з виховної 

роботи, студ. рада 

22-23.11 День пам’яті жертв голодоморів (участь студентів у Всеукраїнській акції «Запали свічку», виховні 

години, лекції, години пам’яті та ін.) 

Заступник декана з виховної 

роботи, студ. рада 

27.11 Участь  у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» Виховний відділ, заступник 

декана з виховної роботи, 

волонтерський сектор 

факультету  

Постійно Робота по забезпеченню дотримання чистоти і порядку в аудиторіях та кімнатах гуртожитку Куратори академ. груп, 

відповідальні за секції в 

гуртожитку, Новік С.М.  

ГРУДЕНЬ 

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

молодіжні акції) 

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори, студ.рада 

06.12-07.12 День Збройних сил України (перегляд фільмів відповідної тематики) Куратори  

На курат.год. 

 

    08-09.12 

 

     

    13-14.12 

 

       14.12 

Заходи з адаптації студентів І курсу до навчання в умовах сесії. Бесіди на тему: «Самоорганізація 

студента в умовах навчання за кредитно-модульною системою, підготовка до сесії». 

Заходи в рамках визначення «Всеукраїнського права тижня» 

 

 

День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (виставки, зустрічі з 

ліквідаторами). Круглий стіл «Збережимо пам'ять про подвиг». 

Кураторська година «Твій біль Україно – Чорнобиль». 

Куратори 

 

Юридична служба, заступник 

декана з вих. роботи 

 

Вих. відділ, куратори груп 

 

     16-17.12 Залучення студентів до благодійних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки (в 

День Св. Миколая та новорічні свята)* 

Студентські ради, заступник 

декана з вих. роботи 

22-28.12 Заходи по святкуванню зустрічі «Нового року» (вітальні програми, Новорічна казка для дітей, Заступник декана з виховної 



привітання кафедр факультету, святкове оформлення факультету) 

 

Урочиста церемонія вручення дипломів магістрам 2021 року 

роботи, студентська рада 

 

Декан факультету, заступник 

декана з вих.роботи, студ.рада 

 Відвідування студентами мистецьких заходів у філармонії,  драматичному театрі  імені В. Гоголя. Куратори 

 Робота по забезпеченню дотримання чистоти і порядку в аудиторіях та кімнатах гуртожитку 

 

 

Участь в Обласному військово-патріотичному проекті «Жіночий батальйон» 

 

Куратори академ. груп, 

відповідальні за секції в 

гуртожитку 

Центр військової підготовки 

СІЧЕНЬ 

Кінець січня Спартакіада «Бадьорість та здоров’я»*  Спортклуб Новік С.М. 

Постійно Робота по забезпеченню дотримання чистоти у кімнатах гуртожитку Куратори академ. груп, 

відповідальні за секції в 

гуртожитку, Новік С.М.  

20.01 День Соборності України (тематичні виставки, участь у міських заходах та ін.) Куратори академ.груп. 

29.01 День пам’яті героїв Крут (тематичні виставки, виховні години та ін.) Куратори академ.груп  

ЛЮТИЙ 

14.02 День Святого Валентина (організація святкової програми). Урочисте привітання декана факультету з 

днем народження.  

Заступник декана з виховної 

роботи, студрада 

 Турнір з футзалу присвячений дню Захисника Вітчизни (за планом спортклубу) Голова спортклубу  

ст. викл. Новік С.М., доц. 

Шостак Є.Ю. 

15.02 Обговорення питань про підсумки виховної роботи зі студентами факультету у I семестрі та завдання з 

виховання студентів у II семестрі  

Заст. декана вих. роботи, 

куратори груп 

21.02 День Героїв Небесної Сотні (тематичні виставки, виховні години та ін.) Виховний відділ, заст. декана 

з виховної роботи 

Постійно  Пропаганда здорового способу життя шляхом читання лекцій (проти вживання алкоголю, наркотиків), 

демонстрації відеофільмів, організації зустрічі з лікарями, працівниками правоохоронних органів та 

проведенням індивідуальних бесід у студентських групах. 

Заст. декана з виховної 

роботи, зав. кафедрами, студ. 

рада факультету, куратори. 

Постійно  Робота по дотриманню чистоти і порядку в аудиторіях та кімнатах гуртожитку Куратори академ груп, 

відповідальні за секції в 

гуртожитку 

БЕРЕЗЕНЬ 

03-04.03 Організація святкової програми присвяченої Міжнародному жіночому дню, вітальна програма на 

факультеті 

Заст. декана з виховної 

роботи, студрада, керівники 



гуртків художньої 

самодіяльності 

09-10.03 Відбір найкращих номерів для участі у І турі конкурсу-фестивалю «Студентська весна – 2022» Заст. декана з виховної 

роботи, керівники гуртків 

художньої самодіяльності, 

студрада 

27.03 Міжнародний день театру (відвідування студентами театральних вистав театру імені М.Гоголя) Вих. відділ, заступники 

деканів із вих. роботи, 

куратори 

 Відкритий кубок з черлідингу на призи ректора* Спортклуб, доц.Синиця С.В.  

КВІТЕНЬ 

01.04 Участь у святкуванні Дня сміху Заст. декана з виховної 

роботи, куратори груп 

05- 06.04  

 

18.04-22. 04 

        19.04 

          20.04 

   

 21.04-22.04 

Проведення заходів до Всесвітнього Дня здоров’я – спортивні естафети, змагання з армреслінгу, 

шаховий турнір* 

Тиждень факультету фізичного виховання 

Проведення заходів до тижня факультету фізичного виховання. Відкриті лекції від провідних фахівців з 

фізичної культури і спорту. Проведення марафону «Спорт заради розвитку», презентації груп                         

«Спортивні, творчі та навчальні досягнення», проведення майстер-класів від ведучих тренерів 

факультету; Ранкові комплекси вправ від кращих спортсменів.  

Показові тренування від майстрів спорту факультету. Підсумковий концерт мистецької творчості 

факультету. 

студ. рада факультету, 

спортклуб, куратори. 

 

Заступник декана з виховної 

роботи, завідувачі кафедр, 

куратори, студрада 

25-26.04 Участь у Всеукраїнській акції з благоустрою “За чисте довкілля”. Залучення студентів до впорядкування 

вулиць та визначних місць міста* 

Заступники декана із вих. 

роботи, куратори,  студ. актив 

27.04 Відвідування студентами мистецьких заходів у філармонії, театрі імені М.Гоголя*  Заст. декана з виховної 

роботи, куратори  

 Робота по забезпеченню дотримання чистоти і порядку в аудиторіях та кімнатах гуртожитку Куратори академ груп, 

відповідальні за секції в 

гуртожитку 

 Звітний концерт університету на Міжвузівському мистецькому конкурсі-фестивалі  «Студентська весна 

– 2022»* 

Вих. відділ, заступник декана 

з вих. роботи 



 Участь у Всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте довкілля». Залучення студентів до 

впорядкування вулиць та визначних місць міста* 

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори, студентська 

рада  

 Турніри на призи декана факультету з міні-футболу, волейболу, настільного тенісу* Голова спортклубу  

Новік С.М., Зайцева Ю.В., 

Кириленко О.І., спортивний 

сектор факультету 

 Кубок ректора з КВК 

 

Заступник декана з виховної 

роботи, студентська рада  

ТРАВЕНЬ 

02.05 

 

08.05 

09.05 

Проведення руханки на факультеті фізичного виховання* 

 

День пам’яті та примирення (тематичні виставки, відкриті лекції, виховні години) 

Взяти участь у відзначенні Дня перемоги, екскурсія студентів факультету фізичного виховання до 

музею «Локальних війн» ( фотовиставка «Ми пам’ятаємо») 

Вих. відділ 

Вих. відділ, заст. декана з 

виховної роботи 

студ.рада 

05.05 Легкоатлетичний пробіг присвячений Дню перемоги* доц. Момот О.О. 

12.05 День науки ( урочисте зібрання та святкова концертна програма)* Заступник декана з виховної 

роботи, куратори академ.груп 

14.05 

18.05 

 

18 - 20.05  

Участь у святі Дні відкритих дверей – „Зустріч з абітурієнтами” 

Міжнародний день музеїв 

 

День пам’яті жертв політичних репресій 

Декан факультету, заступники 

декану, студ. рада 

Вих. відділ, заступник декану 

з вих. роботи, студ.рада 

Постійно Відвідування студентами мистецьких заходів у філармонії, театрі* Куратори 

Постійно Робота по забезпеченню дотримання чистоти і порядку в аудиторіях та кімнатах гуртожитку Куратори академ груп, 

відповідальні за секції в 

гуртожитку, Новік С.М. 

26.05 Участь у проведенні ректорського балу випускників 2022 року* Заст. декана з виховної 

роботи, студрада 

30.05 Всесвітній день без тютюну  (фотовиставки, відкриті лекції, кінолекторії та ін.)* Заст. декана з виховної 

роботи, куратори 

31.05 Фото-квест до Всесвітнього дня навколишнього середовища «Я – за чисте довкілля» Заст. декана з виховної 

роботи, куратори груп, 

комендант факультету 

 Участь в обласному військово-патріотичному проекті «Жіночий батальйон»* Спортклуб, голова 

спортивного сектора 

факультету                     



ЧЕРВЕНЬ 

 

01.06 

 

07.06 

Міжнародний день захисту дітей (відвідування волонтерами лікарень, інтернатів, акції, флеш-моби та 

ін.) 

Підготовка студентів до здачі екзаменів та заліків  літньої сессії 

Студ. рада 

22.06 День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Куратори академ.груп 

23.06  Проведення заходів до Всесвітнього Олімпійського дня ( відкрита лекція, огляд олімпійської літератури, 

круглий стіл)* 

 

Кафедра теоретико-

методичних основ викладання 

спортивних ігор                           

проф. Момот О.О.                       

28.06 

 

Прийняти участь у заходах, присвячених Дню  Конституції України*  Заступник декана з виховної 

роботи, куратори 

29.06-30.06  Урочиста церемонія вручення дипломів бакалаврів 2022 року* Заступник декана з виховної 

роботи, куратори груп 

*за умов сприятливої епідемічної ситуації 

Заступник декана з виховної роботи           Согоконь О.А.  

 

Декан факультету фізичного виховання          Хоменко П.В. 


