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№
П/П НАЗВА ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ ТЕРМІН ВІДПОВІДАЛЬНІ

ВІДМІТКА
ПРО

ВИКОН.
1 2 3 4 5

НАЦІОНАЛЬНЕ, ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ
1. Оглядова екскурсія корпусами

університету, знайомство зі
структурними підрозділами,
факультетом, кафедрами.
Ознайомлення студентів зі
Статутом університету та
Правилами внутрішнього
розпорядку.

вересень
2022

куратор
1 курсу

2. Провести лекції щодо
дотримання правил
поводження в навчальному
закладі та громадських
місцях у зв’язку з СОVID-19.
Рекомендації МОЗ України
щодо вакцинування

вересень
2022

куратори
кафедри

3. Провести бесіди щодо життя в
умовах війни:
- Безпека життєдіяльності
в умовах війни;

- Інформаційна гігієна під час
війни;

- Базова психологічна
допомога в умовах війни;

- Сторінки української історії
крізь призму сьогодення.

Заходи в рамках Європейського
тижня місцевої демократії:

- «Моя країна – єдина
Україна»

- «Обговорення міжнародних
програм мобільності»

До Дня захисника України, Дня
українського козацтва, Покрови
Пресвятої Богородиці:

- «З відданістю Україні в
серці»;

«Козацькому роду нема

вересень
2022

жовтень
2022

листопад
2021

куратори
кафедри

куратори
кафедри

куратори,
студентський
актив
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переводу».

Проведення тематичних
кураторських годин до дня
української писемності та
мови.

До Дня Збройних Сил України:
- «На варті миру і добробуту»
- «Сучасні виклики та
перемоги ЗСУ»

- «Волонтерський рух
України»

До дня Соборності України:
- «День соборності та свободи
України в контексті
історичного досвіду та
сьогодення»;

- «Українська національна
ідея: витоки, теорії,
концепції».

До Міжнародного дня прав
людини:

- «Я маю право жити в вільній
Україні»;

- «Сучасні виклики правам і
свободам людини»

До річниці народження Т.Г.
Шевченка:

- «Слово Кобзаря надихає»;
- «Твої думи про творчість
Тараса Шевченка»

листопад
грудень

2022

листопад
2022

листопад
2022

грудень
2022

березень
2022

куратори
кафедри

куратори
кафедри

куратори,
студентський
актив

куратори
кафедри

куратори,
студентський
актив

4. Організація волонтерської
діяльності, збір коштів для
родин УБД та вимушених
переселенців, патронаж
Будинку дитини

протягом
року

куратори
кафедри,
студентський
актив



5. Проведення дискусій
«Значення іноземних мов у
суспільному житті українців»

березень
квітень

2023

куратори
кафедри
перекладу

ТРУДОВЕ І ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ
6. Ознайомити першокурсників

із традиціями університету,
трудовими здобутками
кращих викладачів та
випускників факультету

вересень
2023

куратор
1 курсу

7. Здійснення контролю за
успішністю та дисципліною
студентів. Інформування
батьків студентів, які мають
заборгованість із
навчальних дисциплін, не
відвідують заняття,
некоректно поводять себе в
колективі.

протягом
навчального

року

зав. кафедрою,
куратори

8. Допомога студентам 1-го
курсу в оволодінні навичками
наукової організації праці,
роботи  в бібліотеках з
каталогами та літературою

протягом
1 семестру

куратор
1 курсу

9. Проведення заходів щодо
святкування Всесвітнього дня
перекладача

вересень
2023

куратори
кафедри,
студенти-
магістранти

10. Залучити студентів перших
курсів до науково-дослідної
роботи та роботи у
товаристві молодих учених,
взяти участь у зборах
ТСАМУ

вересень-
жовтень

2023

куратори,
відповідальний
по кафедрі
Пономаренко
О.О.

11. Проведення анкетування
студентів «Викладач очима
студента».

1 раз на
семестр

зав. кафедрою,
куратори

12. Проведення круглого столу
здобувачів вищої освіти з
випускниками минулих років
та стейкхолдерами.

1 раз на
семестр

зав. кафедрою,
куратори

13. Участь у святі до Дня
студента:
організація фотоконкурсів
«Мої  студентські роки»,

листопад
2023

куратори,
студентський
актив



«Найкраще відео
поздоровлення»

14. Проведення бесіди на тему:
«Іноземна мова та
міжнародні сертифікати:
види тестів та іспитів».

протягом
навчального

року

зав. кафедрою,
куратори

15. Опитування студентів щодо
вдосконалення освітніх
програм першого
(бакалаврського) рівня.

травень
2023

зав. кафедрою,
куратори,
гарант ОП

ПОЛІТИЧНЕ І ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
16. Проводити індивідуальні

бесіди зі студентами-
порушниками навчальної
дисципліни.

постійно зав. кафедрою,
куратори

17. Ознайомити студентів 1-го
курсу з правилами
внутрішнього розпорядку.

вересень
2023

куратор
1 курсу

18. Zoom конференція на тему
«Роль студенства В
антикорупційній діяльності
університету. Академічна
доброчесність, запобігання
булінгу, сексуальним
домаганням»

вересень
2023 Шмелева А.С.

19. Провести бесіди:
- «Профілактика девіантної
поведінки серед молоді»

- «Правила добросусідства
для студентів, що
проживають в гуртожитках

вересень-
жовтень

2023 куратори кафедри

20. Бесіда щодо дотримання
вимог академічної добро-
чесності.

протягом
року

зав. кафедрою,
куратори

21. Провести бесіди «Стоп
насильству у сім’ї» у рамках
проведення акції 16 днів без
насилля.

листопад
2022 куратори,

студентський
актив

22. «У нашій пам’яті вони
назавжди залишились» −
заходи з вшанування пам’яті
Героїв Небесної Сотні

лютий
2023 студентський

актив

23. Диспут «Сучасні виклики
правам і свободам людини»

квітень
2023

куратори,
студентський



актив
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

24. Участь у благодійних акціях
університету та міста

протягом
року

куратори
кафедри,
студентський
актив

25. Збір коштів  і речей для
військових та дітей-
вимушених переселенців.
Організація волонтерської
діяльності.

протягом
року

куратори
кафедри,
студентський
актив

26. Бесіди щодо створення у
студентських групах
здорового морально-
психологічного клімату,
встановлення належних
стосунків між студентами і
викладачами та
співробітниками університету

протягом
року куратори

кафедри,
студентський
актив

27. До Всесвітнього дня доброти –
флешмоб добрих справ

березень
2022

куратори
студентський
актив

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
28. Проводити екскурсії до

природно-заповідного фонду
«Придніпровський парк»

протягом
року

куратори
кафедри

29. Участь у екологічних
десантах задля підтримання
чистого довкілля
університету та міста.

протягом
року

куратори 1-
2 курсів

30. До дня довкілля –
Міжнародний день пам’яті
Чорнобиля.
Бесіда «Критичне мислення в
українському контексті».

квітень
2023

куратори
кафедри

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
31. Взяти участь у кастингу

першокурсників «Університет
шукає таланти»

вересень
2022

Плаксій
Т.М.,
куратор
1 курсу

32. Брати участь у роботі клубів
та гуртків за інтересами.

протягом
року

куратори
студентський
актив



33. Організація відвідування
світових галерей та
фотовиставок в он-лайн
режимі

протягом
року

куратори
кафедри

34. Провести бесіду «Посмішка
Святого Валентина» (до Дня
закоханих)

лютий
2023

куратори
студентський
актив

35. Проведення тематичного
заходу «Розвиток мистецтва в
Кременчуці», відвідування
виставкової зали.

протягом
року

куратори
студентський
актив

36. Участь у конкурсі
«Студентська весна – 2023»

березень
2023

куратори
студентський
актив

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
37. Проводити бесіди щодо

здорового способу життя
протягом

навчального
року

куратори
студентський
актив

38. Залучення студентів до
активного відвідування
занять з фізичної культури
та спортивних секцій.

протягом
навчального

року
куратори
кафедри

39. До Всесвітнього дня туризму
провести туристичний похід
околицями Кременчука

травень
2023

куратори
студентський
актив

Відповідальний за виховну роботу
кафедри перекладу Наталія КОЖЕМЯЧЕНКО


