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ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання 

Вересень 

Заходи до Дня Знань  

Куратори, ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу факультетів/інститутів, 

культорганізатор, куратори 

Проведення виховних годин в рамках відзначення Дня 

партизанської слави 

Куратори 

Жовтень Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва. 

День захисника України. Заходи в університеті за окремим 

планом (14 жовтня) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  

культорганізатор, куратори 

Година корпоративної культури спілкування «Сила та воля – 

звільнена доля» 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  куратори, 

викладачі історії 

Історичний турнір «Сила нескорених» Куратори 

Виховна година приурочена Дню визволення України від 

фашистських загарбників (28 жовтня) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, рада 

ветеранів, куратори 

Листопад Мітинг реквієм «Україна в лабетах Голодомору» до Дня 

пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій (24 

листопада) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  рада 

ветеранів, культорганізатор, куратори 



Заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних 

репресій 

ЦВРіСКР, факультет агротехнологій і 

природокористування Вахняк В.С. 

Загальна виховна година для здобувачів, присвячена Дню 

пам’яті та скорботи жертв голодомору «Пам’ятаємо про 

голодомор» 

Куратори  

Інформаційна година до Дня української писемності та мови 

«Минуще все, лиш слово не минає...».(9 листопада) 

ЦВРіСКР,  відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

студентське самоврядування, викладачі-

філологи, куратори 

Цикл заходів до Дня Гідності та Свободи: 

 - тематичні години пам’яті «Революція Гідності – 

пам’ятаємо, не забудемо, розповімо!»; 

-лекції та бесіди: «Герої не вмирають», «Європейський вибір 

України», 

- перегляд документальних фільмів «Зима, що нас змінила», 

«Майдан»; 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,   

викладачі історії, куратори 

Грудень Заходи до відзначення Дня Збройних Сил України. За 

окремим планом. 

Куратори 

Виховні години приурочені Міжнародному дню пам’яті 

жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської 

гідності і попередження цих злочинів (9 грудня) 

Куратори 

Виховні години приурочені вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня) 

Куратори 

Січень Година спілкування «Міжнародний день пам'яті жертв 

Голокосту»  (27 січня) 

Куратори 

Виховна година до річниці бою під Крутами «Вони захищали 

Батьківщину» (29 січня) 

Куратори 

Національно-патріотичний захід до Дня соборності України ЦВРіСКР, куратори 



«Бережіть Собори душ наших» (22 січня); 

Флешмоб « Україна-суверенна, незалежна держава» ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  

культорганізатор, куратори 

Лютий Позааудиторний загальний захід з нагоди 32-річниці 

виведення війск колишнього СРСР з республіки Афганістан 

«Ти вічний біль Афганістан» (15 лютого) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  

культорганізатор, куратори 

День Героїв Небесної Сотні (20 лютого) ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  

культорганізатор, куратори 

Тематична поличка  до Дня початку кримського спротиву Куратори 

Тематична година спілкування до Дня рідної мови: 

«Материна мова! ».. (21 лютого) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  

культорганізатор, куратори 

Березень Шевченківські читання: «Велич поета – до кожного серця». ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  

культорганізатор, куратори 

Година спілкування «Хто такий доброволець?» приурочена 

Дню українського добровольця (14 березня) 

Куратори 

Квітень Загальна виховна година в університеті, присвячена 

роковинам Чорнобильської катастрофи «Чорнобильський 

вітер по душах мете …» 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  

культорганізатор, куратори 

Участь у заходах з покладання квітів до меморіалу загиблим 

під час ліквідації Чорнобильської катастрофи. 

Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу факультетів/інститутів. 

Виховна година «Ми не забудемо ніколи» спрямований на 

висвітлення подвигу та трагедії борців антифашистського 

опору, в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового 

тримання приурочена Мiжнародному дню визволення в'язнiв 

Куратори 



фашистських концтаборів (11 квітня) 

Травень Заходи з нагоди відзначення Днiв пам’ятi та примирення: 

 

Надання шефської допомоги ветеранам війни та зустрічі з 

ветеранами та учасниками бойових дій (8-9 травня) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  куратори 

Акція «Низький уклін, Вам ветерани!» - поздоровлення 

ветеранів з Днем Перемоги. 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів,  куратори 

Участь у Мітингу до Дня Перемоги та покладання квітів до 

меморіалу загиблим воїнам. 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів 

«Навколо Європи за 80… хвилин» - пізнавально – 

розважальна програма до Дня Європи. 

Культорганізатор, куратори 

Виховна година «Україна- єдина!» приурочена Дню скорботи 

і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу (18 

травня) 

Куратори 

Година спілкування «Відстояти чесне ім'я» приурочена Дню 

пам’яті жертв політичних репресій (19 травня) 

Рада ветеранів, куратори 

День вишиваної сорочки  - «Ми – Українці!» (18травня) ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

культорганізатор, куратори 

Проведення годин корпоративного спілкування, диспутів на 

теми: «Таємниці України», «Духовні скарби нації», «Бути 

патріотом – це обов'язок»; 

Куратори 

Червень Молодь України –  майбутнє України. Заходи до Дня  молоді. ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

культорганізатор, куратори 

«Шануймо батька свого…» тематичні заходи до Дня батька 

(друга неділя) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, куратори  

Липень Випускні вечори «Крок в доросле життя». ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 



роботу факультетів/інститутів, куратори  

Протягом 

року 

 

Організувати зустрічі з ветеранами війни, праці, воїнами-

афганцями, учасниками АТО 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, куратори 

Організувати та провести заходи щодо відзначення видатних 

діячів України (згідно з календарем знаменних дат). 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, куратори 

За 

календарем 

Організувати інформаційні виставки до державних свят та 

пам’ятних історичних дат 

Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу факультетів/інститутів, 

куратори 

Протягом 

року 

 

Провести заходи з вшанування пам’яті бійців, загиблих під 

час АТО, виховні години, тематичні бесіди про героїчні 

вчинки співвітчизників, які виступили на захист незалежності 

та територіальної цілісності України 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, куратори 

Перегляд і обговорення патріотично спрямованих фільмів Куратори 

Проводити зі студентами історико-краєзнавчі екскурсії по 

місту та області 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, викладачі-

предметники, куратори 

Вивчати на лекціях і семінарах героїчну історії українського 

народу, його культуру та традицій 

Викладачі-історії 

 

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ, ПРЕВЕНТИВНЕ 

ВИХОВАННЯ 

 

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання 

Вересень Аналіз контингенту у групах. Куратори, практичний психолог 

Ознайомлення здобувачів із порядком організації навчального 

процесу в ЗВО «ПДУ». 

Куратори 

Анкетування здобувачів з метою виявлення групи ризику. ЦВРіСКР, куратори, практичний 



Заповнення облікових карток на здобувачів з групи ризику. психолог 

Години спілкування: «Навчання під час карантину», 

«Як зберегти своє здоров’я», «В безпеці той, хто остерігається», 

«Бути здоровим…» 

Куратори 

Ознайомлення здобувачів з нормативними документами, що 

регламентують їх права та обов’язки в університеті. Правила 

внутрішнього розпорядку в ЗВО «ПДУ» та гуртожитку, 

Положення про студентський гуртожиток. 

Директор ЦВРіСКР, куратори. 

Організація заходів, присвячених видатним датам в історії 

України та загальнодержавним святам (згідно з Проєктом 

Постанови Верховної ради України «Про відзначення пам'ятних 

дат і ювілеїв у 2023 році». 

Директор ЦВРіСКР. 

Формування активу групи. Формування бази даних здобувачів (за 

категоріями) 

Куратори 

Жовтень Благодійна акція «Душу зцілює добро» до Міжнародного дня 

людей похилого віку 

Куратори, волонтери 

Проведення заходів щодо Державної програми протидії торгівлі 

людьми та до Дня боротьби торгівлі людьми» 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

куратори  

Бесіда-диспут «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства». Куратори, практичний психолог 

Анкетування студентів: «Що для мене родина?». Куратори 

Продовжити укомплектацію документації з академічної групи Куратори 

Листопад Загальна виховна година «Чи знаємо ми закон?». Куратори, викладачі права 

Зустріч здобувачів, з представниками поліції.  Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори  

Грудень Виховна година «Попередження насильства в сім’ї та пропаганда Куратори 



здорового способу життя». 

Благодійні заходи до Дня св. Миколая. ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

куратори 

Січень Ділова гра «Знаємо права, виконуємо обов’язки». Куратори 

Лютий Провести бесіди та право-виховні години з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав  

Куратори. 

Березень Цикл лекції «Права, свободи, обов'язки громадянина України»; 

- година корпоративної культури спілкування на тему: «Основні 

права людини»; 

-організація перегляду відеофільмів з циклу «Невигадані історії», 

з метою профілактики ризикованих форм поведінки серед 

студентської молоді. 

Куратори, викладачі правових 

дисциплін 

Провести Місячник правових знань (за окремим планом) Куратори, викладачі правових 

дисциплін 

Квітень День правових знань. Проведення круглого столу «Запитуйте – 

відповідають фахівці». 

Куратори, викладачі правових 

дисциплін 

Травень Виховні години з превентивного виховання. Куратори 

Акція «Обміняй цигарку на цукерку» приурочена Всесвiтньому 

дню боротьби з тютюнопалiнням 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

куратори. 

Червень Конституція України – основа моєї держави Куратори 

Години спілкування до Дня захисту дітей. Куратори 

Протягом 

року 

 

З профілактичною метою організовувати зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів, прокуратури, медичних та культурних 

закладів  

Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори. 

Вести облік студентів, схильних до правопорушень та до 

пропусків занять без поважних причин 

Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 



факультетів/інститутів, куратори. 

Провести цикл бесід на теми морально- правового виховання, 

питань попередження правопорушень та злочинності серед 

студентів, зустрічі з представниками правоохоронних органів 

Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори. 

Проводити заходи щодо протидії хабарництву, зловживанням і 

корупції в закладах освіти 

Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори. 

 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання 

Вересень Виховна година «ЗВО «ПДУ» - вчора і сьогодні». Куратори 

Бібліоквест «Філософія Григорія Сковороди»: до дня 

народження видатного мислителя та приурочена 

Всеукраїнському дню бібліотек (30 вересня) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, працівники наукової 

бібліотеки, куратори. 

Жовтень Акція «Найкращі педагоги ЗВО «ПДУ»!»- вітання з Днем 

працівників освіти (3 жовтня) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, студентський актив. 

Виховна година «Добро починається з тебе». Куратори 

Організація і проведення циклу бесід, присвячених історії 

культури України 

Куратори, викладачі історії 

Заходи до відзначення Міжнародного дня людей похилого 

віку 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, студентський актив, 

куратори. 

Година спілкування приурочена Дню харчових технологій 

(16 жовтня) 

Куратори спеціальності «Харчові 

технології» 

Листопад Заходи до відзначення Міжнародного дня толерантності 

(16 листопада) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, студентський актив, 

куратори. 



Виховна година до міжнародного дня інвалідів «Не 

залишайся осторонь, допоможи!». 

Куратори 

Грудень Виховні заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 

(за окремим планом). 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, практичний 

психолог, куратори. 

Виставка українських хусток, приурочено Дня української 

хустки (7 грудня) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, структурні 

підрозділи ЗВО «ПДУ» 

Акція «Я – волонтер» до Міжнародного дня волонтерів в 

ім'я економічного і соціального розвитку 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, практичний 

психолог, куратори, первинна профспілкова 

організація, Студентський Парламент. 

«Чудотворець Миколай» - виховні заходи в групах. Куратори 

Благодійна новорічна акція: «Крила доброти». ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори. 

Новорічно-різдвяна феєрія «В очікуванні Різдва» ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, Студентський 

Парламент 

Лютий Заходи до Дня Святого Валентина (за окремим планом). ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори, 

Студентський Парламент 

Березень Виховна година: «Жінки сучасності». Куратори 

Конкурс фотосушки – вітань присвячених 8 Березня. ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори, 

Студентський Парламент 

Квітень Круглий стіл: «Залишайся людиною завжди!». Куратори 

Травень Заходи до Дня матері (за окремим планом). Куратори 

Флешмоб-привітання до Дня матері від здобувачів ЗВО Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 



«ПДУ» виховну роботу факультетів/інститутів, 

куратори. 

Червень Проведення тематичних виховних годин: «Краса в звичаях 

та обрядах українського народу» 

Куратори 

Промо-ролик до Дня молоді. ЦВРіСКР, відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори. 

Протягом 

року 

Вивчати на заняттях морально-етичні проблеми, 

обговорення етичних проблем у студентських групах 

Куратори, викладачі. 

Проводити круглі столи та ділові ігри з проблем етики 

ділового спілкування та етикету 

Куратори, практичний психолог 

Залучати здобувачів до волонтерського руху, встановлення 

контактів з громадськими організаціями міста, зі службою 

соціального захисту міського виконавчого комітету 

ЦВРіСКР, куратори 

Організувати перегляд відеофільмів на теми моралі, етики 

та естетики 

Куратори 

Виховні години та зустрічі з цікавими людьми Куратори 

Обговорення статей в журналах, художніх творів, фільмів 

на теми моралі. 

Куратори 

Психологічний тренінг для покращення відносин у групі Практичний психолог 

 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання 

Вересень Заходи приурочені до Дня Знань ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів. 

Заходи до Міжнародного дня Миру.  Куратори 

Роковини масових розстрілів у Бабиному Яру. (Уроки мужності Куратори  



та милосердя) (29 вересня) 

Жовтень «Ласкаво просимо в студентську родину» - урочистості для 

першокурсників. 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

куратори 

Проведення кампанії із залучення здобувачів до культурно–

масової роботи та роботи в гуртках «Реєстрація талантів». 

Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори 

«Спасибі Вам…»-святкова програма до Дня працівника освіти ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

культорганізатор, Студентський 

Парламент  

Листопад Відкриття Дошки «Честь і Шана» (16 листопада) ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

культорганізатор 

Щорічний Відкритий конкурс-фестиваль «Агроуніфест-2022» 

(7.11-11.11.2022) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

культорганізатор 

Конкурс «Студент року-2022» - вечір відпочинку з нагоди Дня 

студента-відзнака кращих студентів університету. 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

культорганізатор 

Грудень Продуктова Різдвяно-новорічна ярмарка  ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів 

Новорічні віншування. ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

культорганізатор, Студентський 

Парламент 

Участь у міських заходах до Нового року ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 



роботу факультетів/інститутів, 

студентський актив. 

Січень «Різдвяна вечірка» - розважальна програма за народними 

традиціями. 

ЦВРіСКР, культорганізатор 

Лютий «Під знаком Купідона» - розважальна програма. ЦВРіСКР, культорганізатор, 

студентський актив. 

Заходи до Дня Святого Валентина (за окремим планом). Куратори 

Березень Заходи до 8 березня ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

культорганізатор, Студентський 

Парламент 

Університетський конкурс «Студентська весна» ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

куратори, Студентський Парламент 

Година читання «Моя Україна у творах 

Шевченка» 

Куратори 

Студентська акція до Міжнародного дня щастя ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

куратори, Студентський Парламент  

Творчо-поетична зустріч «Література рідного краю та творчі 

люди університету» 

ЦВРіСКР, наукова бібліотека, 

куратори. 

Квітень Студентська акція до Дня сміху. Вітання-жарти. Студентський актив, куратори, 

культорганізатор 

Заходи приурочена Всесвiтньому дню книги i авторського права. ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, 

куратори 

Травень «День відкритих дверей» - зустріч з випускниками минулих років. ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 



роботу факультетів/інститутів. 

Провести огляд-конкурс «Краща кімната гуртожитку» Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори. 

Фотовиставка «Мамині очі» до Дня матері Відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори. 

«День відкритих дверей» - профорієнтаційний захід для 

вступників. 

Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів. 

Червень Благодійний захід до Міжнародного дня дітей ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів. 

Протягом 

року 

Залучати здобувачів до участі в роботі клубів за інтересами, 

гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів коледжу 

Директор ЦВРіСКР, культорганізатор 

Брати участь у міських та обласних конкурсах студентської 

творчості 

Директор ЦВРіСКР, культорганізатор 

 

ТРУДОВЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання 

Вересень Заходи до Всесвітнього дня чистоти (прибирання територій) 
ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів 

Жовтень Заходи до Дня автомобіліста. Автопробіг. ЦВРіСКР, відповідальний за виховну 

роботу ІТФ 

День економіста ЦВРіСКР, відповідальний за виховну 

роботу ННІБіФ 

День працівників харчової промисловості ЦВРіСКР, відповідальний за виховну 

роботу ІТФ 



Листопад Заходи з нагоди Дня працівника сільського господарства ЦВРіСКР, відповідальний за виховну 

роботу ФАіП 

Заходи приурочені до Міжнарадного дня відмови від паління (20 

листопада)) 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів 

Грудень Година спілкування «Чи вмієш ти керувати грошима?». Куратори 

День енергетика (22 грудня) ЦВРіСКР, відповідальний за виховну 

роботу ННІЕ 

Лютий Зустріч з представниками фірм, організацій, що потребують 

фахівців «Перспективи працевлаштування» . 

ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів 

Березень Виховна година «Піднімемо економіку країни разом». Куратори 

Брати участь у міських суботниках, прибираннях парків, 

прилеглих територій 

Куратори 

Квітень День довкілля (за окремим планом). ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів 

Акція «Від екології душі – до екології довкілля». ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів 

Липень День бухгалтера ЦВРіСКР, відповідальний за виховну 

роботу ННІБіФ 

Серпень День працівників ветеринарної медицини (14 серпня) ЦВРіСКР, відповідальний за виховну 

роботу ФВМіТПТ 

Протягом 

року 

Благоустрій території університету та гуртожитків. Проректор з навчально-науково-

виробничих питань розвитку і 

адміністративно-господарської 

діяльності 

Акція - «Університет – мій дім”. Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори, 

Студентський Парламент 



Провести бесіди та диспути на тему: 

- «Формування екологічної свідомості» 

-«Відповідальність кожної людини за долю природного 

середовища.» 

Куратори. 

Організація санітарних днів у гуртожитку Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, куратори. 

Порушувати актуальні екологічні питання під час читання лекцій, 

практичних та семінарських занять 

Викладачі природничих дисциплін 

 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

 

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання 

Вересень Заходи до Дня фізичної культури та спорту (11 вересня) Викладачі кафедри фізичного 

виховання 

Жовтень Кубок «Ректора» з волейболу (ч.) Викладачі кафедри фізичного 

виховання Комарова Т.В. 

Робота групи здоров’я для студентів і викладачів. Викладачі кафедри фізичного 

виховання 

Листопад Студентські спортивні ігри з футболу серед студентів ЗВО 

«ПДУ» 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання Цимбалістий В.М. 

Студентські спортивні ігри з волейболу серед студентів ЗВО 

«ПДУ» 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання Комарова Т.В. 

Бесіди на тему «Розвиток фізичних якостей здобувачів під час 

занять спортивними іграми». 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання 

Турнір до «Дня студента» волейбол (ч.) Викладачі кафедри фізичного 



виховання Комарова Т.В. 

«AgroUniFest» з таких видів: волейбол (ч.,ж.), н/теніс, важка 

атлетика, футбол, стрільба кульова. 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання 

Грудень Першість університету серед здобувачів стрільби кульової до 

«Дня студента» 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання Кужель М.М. 

Студентські спортивні ігри з н/тенісу серед студентів ЗВО 

«ПДУ» 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання Степанков С.П. 

Турнір до «Дня Св. Миколая» з паркового волейболу (ч.) Викладачі кафедри фізичного 

виховання Комарова Т.В. 

Лютий Благодійний забіг ( Run Against war) Викладачі кафедри фізичного 

виховання Кужель М.М. 

Березень Спартакіада «Здоров’я» серед науково-педагогічних працівників 

ПДУ з видів спорту 

Викладачі кафедри фізичної культури 

Квітень Турнір з міні-футболу серед науково-педагогічних працівників 

ЗВО «ПДУ» 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання Цимбалістий В.М. 

Травень Турнір до «Дня захисту дітей» з пляжного волейболу (ч.) Викладачі кафедри фізичного 

виховання Комарова Т.В. 

Лекція з валеології на тему «Фізичне виховання в системі 

формування особистості». 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання 

Протягом 

року 

Проводити широку роз’яснювальну і ознайомчу роботу з питань 

фізичної культури і спорту, здорового способу життя 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання 

Брати участь у загальноуніверситетських, міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, турнірах 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання 

Організувати проведення осінніх, зимових та весняно-літніх 

спартакіад здобувачів університету «Фізкультура – запорука 

здоров’я» 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання 



Знайомити здобувачів з історією спортивного руху, з видатними 

досягненнями українських спортсменів, зі спортивними 

традиціями 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання 

Відвідування здобувачами університету спортивних змагань на 

міських стадіонах 

Викладачі кафедри фізичного 

виховання 

 

 

ВИХОВНА РОБОТА В ГУРТОЖИТКАХ 

 

Місяць 

Зміст роботи 

 

Відповідальний за виконання 

Вересень Поселення здобувачів 2-5 курсів до гуртожитку. Оформлення та 

вивчення їх особових справ. 

Директор ЦВРіСКР, директор 

студмістечка, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів. 

Жовтень Поселення здобувачів 1 курсів до гуртожитку. Оформлення та 

вивчення їх особових справ. 

Директор ЦВРіСКР, директор 

студмістечка, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів. 

Підготовка документації: списки мешканців гуртожитку, куточок 

ради гуртожитку, договори – зобов’язання, особові картки 

здобувачів, перепустки. 

Директор ЦВРіСКР, директор 

студмістечка, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів. 

Бесіда «Права і обов’язки здобувачів» Директор ЦВРіСКР, директор 

студмістечка. 

Листопад Організаційні збори мешканців гуртожитку : знайомство з 

правилами внутрішнього розпорядку, вибори членів студентської 

Директор ЦВРіСКР, директор 

студмістечка, відповідальні за 



ради гуртожитку. виховну роботу 

факультетів/інститутів. 

Диспут «Молодіжне середовище та його проблеми». Директор ЦВРіСКР, директор 

студмістечка, рада гуртожитку 

Проведення моніторингу студентів схильних до тютюнопаління. Директор ЦВРіСКР, директор 

студмістечка, рада гуртожитку, 

практичний психолог. 

Грудень Бесіда «Крадіжка – це злочин, який карається законом». Директор ЦВРіСКР,  відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, рада 

гуртожитку 

Зустріч з фаховим спеціалістом з проблеми «Статеве життя і 

здоров’я молодої людини». 

Директор ЦВРіСКР,  відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, рада 

гуртожитку 

Лютий Дискусія. Міжнародний День обіймів. ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, рада 

гуртожитку 

Бесіда «Сімейний бюджет і його планування. ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, рада 

гуртожитку 

Березень Диспут «Щастя. Як ми його розуміємо». ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, рада 

гуртожитку 

Квітень Вечір відпочинку «Авторська пісня поруч». ЦВРіСКР, відповідальні за виховну 

роботу факультетів/інститутів, рада 

гуртожитку 

Травень Проведення конкурсу «Краща кімната гуртожитку-2022», Директор ЦВРіСКР, директор 



підведення підсумків, визначення переможців. студмістечка, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, рада 

гуртожитку 

Червень Засідання ради гуртожитку. Директор ЦВРіСКР, 

рада гуртожитку 

Один раз на 

місяць 

Проведення конкурсу на кращу кімнату, секцію. Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

виховну роботу 

факультетів/інститутів, рада 

гуртожитку 

Один раз на 

семестр 

Проведення інструктажів з ТБ. Керівник з охорони праці Калинюк 

В.П. 

Протягом 

року 

Співпраця з колективом працівників гуртожитку з питань 

організації житлових умов студентів. 

 

Директор ЦВРіСКР, директор 

студмістечка, студентська рада 

Рейди – перевірки збереження електроенергії, води, тепла 

мешканцями гуртожитку. 

Відповідальні за виховну роботу 

факультетів/інститутів, студентська 

рада 

Індивідуальна робота щодо виявлення здобувачів, схильних до 

правопорушень. 

Директор ЦВРіСКР, директор 

студмістечка, студентська рада, 

практичний психолог. 

Проведення трудового десанту з благоустрою території біля 

гуртожитку 

Директор студмістечка, студентська 

рада, 

Виявлення поточних проблем у гуртожитках і вироблення шляхів 

їх вирішення 

Директор ЦВРіСКР,  психолог, 

Студентський Парламент . 

Організація роботи студрад гуртожитків з налагодження побуту і 

дозвілля здобувачів 

Директор ЦВРіСКР, Студентський 

Парламент 

Проведення санітарних днів в гуртожитку. Директор ЦВРіСКР, директор 



студмістечка, студентська рада, 

 Рейди – перевірки стану меблів і майна. Директор ЦВРіСКР, директор 

студмістечка, студентська рада. 

 

 

 

РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

 

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання 

Вересень Аналіз контингенту. Анкетування здобувачів з метою виявлення 

групи ризику. 

Практичний психолог, куратори 

Скласти списки студентів схильних до правопорушень. Практичний психолог, куратори 

Взяти на облік студентів, які палять, вживають спиртні напої та 

наркотичні речовини. 

Практичний психолог, куратори 

Залучення органів студентського самоврядування до 

профілактичної роботи. 

Практичний психолог, куратори 

Жовтень Проведення соціометричних досліджень. Практичний психолог 

Індивідуальна робота зі здобувачами (за потреби) Практичний психолог 

Година спілкування для першокурсників: «Широкий світ 

захоплень». 

Практичний психолог, куратори 

Проведення анкетування зі здобувачами 1-их курсів щодо умов 

адаптації до навчання у ЗВО «ПДУ» 

Практичний психолог 

Проведення анкетування зі здобувачами, які проживають в 

гуртожитку для з’ясування умов та потреб. 

Практичний психолог, куратори 

Листопад Спільна робота здобувачів і педагогів «Як ми вміємо 

спілкуватись один із одним». 

Практичний психолог, куратори 



Аналіз стану навчання та відвідування занять студентів пільгової 

категорії. 

Практичний психолог 

Проведення анкетування зі здобувачами старших курсів щодо 

особливостей навчання у ЗВО «ПДУ» 

Практичний психолог 

Анкетування з теми: «Причини неуспішності в навчанні, 

ставлення до навчання.» 

Практичний психолог, куратори 

Грудень Організувати та провести бесіду зі здобувачами «Питання 

булінгу» 

Практичний психолог 

Лютий Аналіз стану роботи по профілактиці шкідливих звичок. Практичний психолог, куратори 

Проведення соціометричних досліджень. Практичний психолог 

Березень Індивідуальна робота з студентами, які схильні до 

правопорушень. 

Практичний психолог, куратори 

Аналіз навчання та відвідування занять студентами пільгової 

категорії. 

Практичний психолог, куратори 

Квітень Проведення анкетування зі студентами випускних курсів щодо 

готовності до працевлаштування 

Практичний психолог 

Травень Аналіз роботи (індивідуальних бесід, тестування, анкетування). 

Формування звіту роботи практичного психолога ЗВО «ПДУ» за 

2022-2023н.р. 

Практичний психолог 

Червень Перспективне планування роботи психолога на 2023-2024 

навчальний рік 

 

Практичний психолог 

 

РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Місяць Питання, що висуваються на обговорення Відповідальний за виконання 



проведення 

 

Вересень 

 

 

1. Затвердження плану роботи  студентського парламенту на 

2022-2023 навчальний рік. 

2. Вивчення Положення про студентське самоврядування, 

прав та обов’язків членів студентського самоврядування. 

3. Складання перспективного плану роботи щодо участі 

студентської молоді в фестивалях, конкурсах, змаганнях 

та акціях на Міжнародному, Всеукраїнському, обласному, 

міському, університетському рівнях. 

Директор ЦВРіСКР, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Жовтень 1. Інформація про відвідування здобувачами занять. 

2. Підготовка святкового концерту до Дня працівників 

освіти. 

3. Інформація про стан організації співпраці кураторів із 

академічними групами. 

4. Організація та проведення Відкритого фестивалю-

конкурсу «Агроуніфест-2022» 

Директор ЦВРіСКР, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Листопад 1. Аналіз зайнятості здобувачів у позаурочний час (участь  у 

роботі гуртків, клубів, секцій). 

2. Підготовка та розробка заходів до Дня студента. 

3. Організація консультативних пунктів викладачів та 

здобувачів для допомоги з окремих предметів. 

4. Організація зустрічі провідних спеціалістів з мешканцями 

гуртожитку 

Директор ЦВРіСКР, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Грудень 1. Інформація відвідування здобувачами занять. 

2. Завершення 1-го семестру. Труднощі у складанні сесії. 

3. Організація та проведення новорічного вечора. 

Директор ЦВРіСКР, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Січень 1. Інформація про успішність здобувачів. Директор ЦВРіСКР, ППО 



2. Аналіз проблем взаємовідносин студент – студент та 

студент – викладач. 

3. Моніторинг участі у заходах на 2-ий семестр 2022-2023 

н.р. 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент психолог. 

Лютий 1. Інформація про правопорушення здобувачів університету. 

2. Обговорення та пропозиції щодо роботи ради 

профілактики злочинів та правопорушень. 

3. Поширення правових знань здобувачів, в тому числі із 

міжнародного права, розвиток правової культури, 

світогляду, політичної культури в цілому. 

Директор ЦВРіСКР, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент, викладачі 

правових дисциплін. 

Березень 1. Інформація про виконання здобувачами правил 

внутрішнього розпорядку університету. 

2. Пропаганда норм культурної поведінки, правил етикету. 

3. Підготовка та проведення свята «Студентська Весна»,. 

Директор ЦВРіСКР, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Квітень 1. Підготовка та проведення акції: «Чисте довкілля». 

2. Підготовка та проведення зустрічей з успішними 

випускниками. 

3. Організація екскурсій на виробництво. 

Директор ЦВРіСКР, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Травень 1. Обговорення та пропозиції щодо заохочення здобувачів, 

що мають успіхи у навчально-виховній діяльності. 

2. Підготовка та проведення заходів в групах до Дня пам’яті 

та примирення, привітання ветеранів. 

Директор ЦВРіСКР, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Червень 1. Аналіз роботи студентського парламенту за 2022 – 2023 

н.р. 

2. Внесення пропозицій щодо проведення виховних заходів 

в наступному навчальному році. 

Директор ЦВРіСКР, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

 

 



РОБОТА ІНСТИТУТУ КУРАТОРСТВА 

 

Місяць 

проведення 

 

Питання, що висуваються на обговорення Відповідальний за виконання 

Вересень 1. Аналіз роботи інституту кураторства за минулий 2021-

2022 навчальний рік. 

2. Обговорення плану виховної роботи  на новий 2022-

2023 навчальний рік. 

3. Методика організації позакласної роботи. Вимоги до 

плану виховної роботи. 

4. .Вивчення питання «Організація роботи зі здобувачами 

пільгових категорій». 

5. . Організація роботи студентського самоврядування. 

Керівник інституту кураторства, 

керівники інституту кураторства 

факультетів\інститутів 

Жовтень 1. Організація і проведення заходів з адаптації здобувачів 

нового набору.  

2. Проведення соціометричних досліджень. 

3. Анкетування здобувачів з метою вивчення моральної 

орієнтації особистості та взаємин у колективі. 

4. Робота з ново виявленими сім’ями з «групи ризику» та 

сім’ями, які перебувають у складних умовах 

проживання. 

5. Вчення питання: «Методики вивчення рівня вихованості 

особистості. Складання психолого-педагогічної 

характеристики  здобувача». 

6. Організація чергування в гуртожитку. 

 

Керівник інституту кураторства, 

керівники інституту кураторства 

факультетів\інститутів, практичний 

психолог 

Листопад 1. Робота зі здобувачами з «групи ризику» (поглиблення Керівник інституту кураторства, 



розуміння змісту етичних норм і правил поведінки). 

2. Участь кураторів організації та проведенні виховних 

заходів у групі (нові форми). 

3. Огляд літератури з проблем виховної роботи. 

4. Вивчення питання: «Робота з обдарованими 

здобувачами. Умови необхідні для розвитку обдарованих 

студентів». 

5. Обговорення відкритих виховних заходів. 

6. Аналіз відвідування виховних заходів. 

керівники інституту кураторства 

факультетів\інститутів, куратори 

Грудень 1. Консультації для кураторів з питань індивідуального 

підходу до здобувачів. 

2. Методичні рекомендації куратору з виховання правової 

культури здобувача. 

3. Виставка «Світ моїх захоплень». Аналіз вподобань та 

вивчення інтересів здобувачів 

Керівник інституту кураторства, 

керівники інституту кураторства 

факультетів\інститутів 

Лютий 1. Обмін досвідом кураторами: виховання у студентів 

національних і загальнолюдських цінностей; 

формування позитивного ставлення до навчання у 

здобувачів, які мають проблеми у навчанні; спільна 

програма навчального закладу і сім’ї у становленні юної 

особистості.  

2. Аналіз відкритих виховних заходів. 

3. Вивчення питання: «Соціальна адекватність та життєва 

компетентність студентів». 

4. З досвіду роботи кураторів академічних груп щодо 

організації роботи зі здобувачами. 

Керівник інституту кураторства, 

керівники інституту кураторства 

факультетів\інститутів 

Березень 1. Вивчення питання: «Рольові ігри як можливість 

формування навичок соціально-активної поведінки 

Керівник інституту кураторства, 

керівники інституту кураторства 



здобувачів».  

2. Залучення здобувачів до участі в роботі предметних 

гуртків, гуртків художньої самодіяльності, спортивних 

секцій. 

3. Діагностика сімейного клімату в родинах схильних до 

правопорушень. 

4.  Особливості організації чергування в гуртожитку. 

факультетів\інститутів, куратори 

Квітень 1. Вивчення нових технологій організації виховного 

процесу. 

2. Спільне засідання кураторів з питання: «Профілактика 

алкоголізму, наркоманії та куріння». 

3. Аналіз роботи студентського самоврядування. 

4. Опитування здобувачів: «Що я хочу змінити в житті 

мого навчального закладу». 

Керівник інституту кураторства, 

керівники інституту кураторства 

факультетів\інститутів, практичний 

психолог, куратори. 

Травень  1. Єдність вимог навчального закладу і сім’ї у вихованні 

громадянина України ХХІ століття. 

2. Аналіз успішності та підготовка до семестрового 

контролю. 

3. Аналіз щодо проведення конкурсу  «Краща кімната 

гуртожитку-2022»»  

Керівник інституту кураторства, 

керівники інституту кураторства 

факультетів\інститутів 

Червень 1. Підсумкове анкетування кураторів академічних груп. 

2. Аналіз роботи за минулий 2022-2023 навчальний рік. 

3.  Планування виховної роботи на наступний 2023-2024 

навчальний рік. 

Керівник інституту кураторства, 

керівники інституту кураторства 

факультетів\інститутів 

 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 



Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання 

Вересень Закріплення відповідальних за профорієнтаційну роботу на 

факультетах та інститутах ЗВО «ПДУ» 

Директор ЦВРіСКР, декани 

факультетів/ директори інститутів 

Затвердження планів профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

профроботу факультетів/інститутів 

Презентація ЗВО «ПДУ» та спеціальностей за якими 

здійснюється підготовка здобувачів 

Директор ЦВРіСКР, відповідальні за 

профроботу факультетів/інститутів. 

Листопад, 

Квітень 

Проведення Дня відкритих дверей Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Листопад, 

Квітень 

Участь у профорієнтаційній ярмарці Директор ЦВРіСКР, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент , 

відповідальні з профорієнтаційної 

роботи факультетів/інститутів 

Жовтень 

Травень 

Проведення Дня відкритих дверей Директор ЦВРіСКР, фахівець з 

профорієнтаційної роботи, 

відповідальні з профорієнтаційної 

роботи факультетів/інститутів, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Протягом року Поширення профорієнтаційних матеріалів у соціальних 

мережах, а також коментарів під дописами, адже саме 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 



коментарі є одним з найкращих інструментів для збільшення 

охоплення аудиторії та підвищення статистики сторінки 

(заохотити студентський актив та колектив науково-

педагогічних працівників). 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Організація зустрічей здобувачів вищої освіти з 

роботодавцями та іншими стейкхолдерами. 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Створення соціальних проєктів з метою підвищення 

пізнаваності Університету в Україні та за її межами. 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Проведення круглих столів, майстер-класів для здобувачів 

вищої освіти Soft skills (надпрофесійних навиків, гнучкі 

навички) 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Інтегрувати гумористично-розважальну складову в навчально-

наукові, профорієнтаційні студентські відео (для привертання 

уваги великої кількості молоді). 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Проводити більше спортивних та культурно-масових, Фахівець з профорієнтаційної роботи 



гумористичних університетських заходів, творчих та науково-

популярних зустрічей, воркшопів, екскурсій, запрошуючи до 

участі учнів закладів загальної середньої освіти та студентів 

фахових коледжів. здобувачів вищої освіти ЗВО «ПДУ»; 

брати активну участь в усіх заходах (цим самим надихаючи 

потенційних абітурієнтів на 

цікаве студентське життя). 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Заохочувати до участі в профорієнтаційних заходах 

студентський актив ЗВО «ПДУ». 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів, студентський 

актив, ППО співробітників та 

студентів Студентський Парламент 

Покращувати матеріально-технічну базу університету та 

якість викладання (враховуючи індивідуальний підхід та 

застосовуючи інтерактивні методи, інноваційне навчання) з 

метою збільшення позитивних відгуків від здобувачів вищої 

освіти ЗВО «ПДУ»; (орієнтація на метод «сарафанного 

радіо»). 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Провести профорієнтаційну роботу у закладах загальної 

середньої освіти завчасно: у /жовтні/листопаді для 

випускників 11-го класу та у березні/квітні для випускників 

10-го класу. 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Використовувати таргетовану рекламу в соціальних мережах 

Facebook та Instagram. Цей метод є дуже ефективним, тому що 

рекламна профорієнтаційна інформація (наприклад, 

відеоролик про ЗВО «ПДУ» на 30 секунд) спрямовується на 

Фахівець з профорієнтаційної роботи, 

відповідальні з профорієнтаційної 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР роботи 



конкретну цільову аудиторію (можна вибрати вік, стать, 

регіон, місто). 

факультетів/інститутів, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Залучення до профорієнтаційної роботи учнівський актив 

школи випускних класів 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Проведення профорієнтаційних зустрічей з абітурієнтами 

шкіл Хмельницької області 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Профорієнтаційні зустрічі з батьками під час батьківських 

зборів 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Профорієнтаційні виїзди до шкіл Хмельницької ОТГ Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Профорієнтаційні виїзди до закладів освіти інших регіонів 

України 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Профорієнтаційний супровід офіційного веб-сайту 

університету та офіційних сторінок Facebook, Instagram 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 



профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Співпраця з управліннями освіти і науки, 

районними державними адміністраціями 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Розміщення рекламної інформації в поширених локаціях ОТГ Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Популяризація ЗВО «ПДУ» в засобах масової інформації Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів, ППО 

співробітників та студентів 

Студентський Парламент 

Проведення заходів культурно-масового спрямування із 

залученням абітурієнтів 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Участь у профорієнтаційних виставках, ярмарках вакансій та 

інших заходах обласного центру зайнятості 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 



факультетів/інститутів 

Збір та моніторинг інформації про контингент абітурієнтів Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

Проведення точкової профорієнтації професорсько-

викладацьким складом та співробітниками університету 

Фахівець з профорієнтаційної роботи 

ЦВРіСКР, відповідальні з 

профорієнтаційної роботи 

факультетів/інститутів 

 

*Формат проведення усіх виховних заходів можуть змінюватись відповідно до умов проведення: очно чи дистанційно. 

 

 

Директор центру виховної роботи  

і соціально-культурного розвитку                                                                           Ольга ПРОКОПОВА 

 


