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План виховної роботи 

факультету філології та журналістики 

на 2019 – 2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

Формування загальної культури студентів. 

Участь у загальноуніверситетських заходах 

1.  
День знань (урочиста посвята в 

першокурсники). 

Заступники декана, 

студактив 
31.08.19 

2.  

Зустріч першокурсників із деканом, 

заступниками декана, працівниками деканату, 

студрадою, кураторами. 

Заступники декана, 

студактив 
2.09.19 

3.  
Зустріч першокурсників із ректором 

університету 

Заст. декана з вих.роб., 

куратори 
4.09.19 

4.  

Акція «Тебе вітає короленківська родина зі 

105-літньою історією» (залучення студентів 

до колективів художньої самодіяльності, 

гуртків, клубів, університетських команд та 

секцій з різних видів спорту) 

5.  

Участь у заходах з відзначення 250-річниці 

від дня народження І. П. Котляревського 

(святкові урочистості, творчі зустрічі, 

флешмоби, покладання квітів до пам’ятника І. 

П. Котляревському) 

Вих. відділ, керівники 

колективів, куратори 
6-9.09.19 

6.  

Всеукраїнський день бібліотек. Знайомство 

студентів I курсу з правилами користування 

бібліотекою. 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив, 

куратори 

30.09.19 

7.  

Заходи з адаптації студентів І курсу до 

навчання в університеті. Бесіди на тему 

«Самоорганізація студента в умовах навчання 

за кредитно-модульною системою». 

Заст. декана з вих.роб., 

куратори 

Упродовж  

року 

8.  

Інформування молоді щодо правового статусу 

студента Полтавського національного 

педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка. Ознайомлення з нормами 

поведінки студентів вищих навчальних 

закладів в університеті та за його межами. 

Проведення роботи в академгрупах з питань 

збереження обладнання в навчальних 

аудиторіях, корпусах, гуртожитках; економії 

електоренергії, води й тепла; бережливого 

ставлення до книжок.  

Проведення бесід про збереження власного 

часу, часу колег, викладачів. 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив 
Вересень 2019  
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9.  
Робота із забезпечення дотримання чистоти і 

порядку в аудиторіях та кімнатах гуртожитку 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив, 

комендант гуртожитку, 

куратори 

Упродовж 

року 

10.  
Участь у профорієнтаційному заході 

«Профіленд». 
Викладачі, студактив 14.09.2019 

11.  

День міста Полтави (участь у міському параді 

«Полтава вишивана», виховні години, 

екскурсії, спортивні змагання тощо). 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив, 

куратори 

23.09.19 

12.  
Участь у концертній програмі «Говорить і 

показує перший курс». 

Заст. декана з вих.роб., 

куратори студактив 
25.09.2019 

13.  

Залучення студентів до колективів художньої 

самодіяльності, гуртків, клубів, 

університетських команд та секцій з різних 

видів спорту. 

Заст. декана з вих.роб., 

керівники худ. 

колективів, студактив, 

куратори. 

Вересень-

жовтень 2019 

14.  

День захисника України (святкові виховні 

заходи, перегляди тематичних фільмів, 

кураторські години тощо) 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив, куратори 
14.10.19 

15.  
День працівників освіти (концерти, вітальні 

програми, виставки та ін.) 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив, куратори 
Жовтень 2019 

16.  

Участь у Всеукраїнській військово-

спортивній грі «Заграва» для студентської 

молоді 

Заст. декана з вих.роб., 

куратори 
Жовтень 2018 

17.  
Європейський День боротьби з торгівлею 

людьми (перегляди фільмів та ін.). 

Заступники деканів із 

вих. роботи, куратори, 

психологічна служба 

18.10.19 

18.  

Міжнародний день студентів (Концертна 

програма «Таланти першокурсників – 

університету зі 105-літньою історією», участь 

в обласному фестивалі «Єдина студентська 

родина») 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив 
14.11.19 

19.  

День Гідності та Свободи (тематичні 

виставки, відкриті лекції, виховні години та 

ін.) 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив 
20-21.11.19 

20.  

День пам’яті жертв голодоморів (участь 

студентів у Всеукраїнській акції «Запали 

свічку», виховні години, лекції, години 

пам’яті та ін.) 

Заст. декана з 

вих.роб.,студактив 
23-25.11.19 

21.  

Заходи з адаптації студентів І курсу до 

навчання в умовах сесії. Бесіди на тему: 

Самоорганізація студента в умовах навчання 

за кредитно-модульною системою 

Куратори Грудень 2019 

22.  
Залучення студентів до благодійних акцій для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської 

Студрада, заст. декана 

із вих. роботи 
Грудень 2019 



 

3 

опіки (до Дня Св. Миколая та новорічних 

свят). 

23.  

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом (відкриті лекції за участю медичних 

працівників, виховні години, молодіжні акції 

та ін.) 

Заст. декана з вих.роб., 

куратори студактив 
02.12.19 

24.  

День Збройних сил України (Конкурс 

патріотичної пісні «З любов’ю до тебе, моя 

Батьківщино») 

Заст. декана з 

вих.роб.,студактив 
6.12.19 

25.  

Урочистості з нагоди 105-ліття заснування 

Полтавського національного педагогічного 

університету 

Вих. відділ, керівники 

колективів 
9-12.12.19 

26.  

Заходи зі святкування Нового року та Дня 

Святого Миколая (вітальні програми, 

Новорічна казка для дітей, святкове 

оформлення приміщень та ін.) 

Вих. відділ, заступники 

деканів із вих. роботи 
Грудень 2019 

27.  
Урочиста церемонія вручення дипломів 

магістрам 2019 року 

Заст. декана із вих. 

роботи, студактив, 

куратори 

Грудень 2019 

28.  
Залучення студентської молоді до участі у 

«Вахті пам’яті Небесної Сотні». 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив 
Лютий 2020 

29.  
Міжнародний жіночий день (святкові 

концерти, вітальні програми та ін.) 
Вих. відділ 6–8.03.2020 

30.  Всесвітній день поезії 
Заст. декана з вих.роб., 

студактив 
21.03.20 

31.  Міжнародний день театру 
Заст. декана з вих.роб., 

студактив, куратори 
27.03.20 

32.  
І тур конкурсу-фестивалю «Студентська весна 

– 2020» 

Вих. відділ, мистецькі 

колективи 
Березень 2020 

33.  «Міс ПНПУ» 
Студентська рада, вих. 

відділ 
Березень 2020 

34.  
Тиждень факультету філології та 

журналістики 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив, викладачі 

кафедр 

Березень 2020 

35.  Всесвітній день здоров’я 
Заст. декана з вих.роб., 

студактив 
7.04.20 

36.  День пам’яті Чорнобильської трагедії 
Заст. декана з вих.роб., 

студактив, куратори 
26.04.20 

37.  

Участь у Всеукраїнській акції з благоустрою 

“За чисте довкілля”. Залучення студентів до 

впорядкування вулиць та визначних місць 

міста 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив, куратори 
Квітень 2020 

38.  

Звітний концерт університету на 

Міжвузівському мистецькому конкурсі-

фестивалі «Студентська весна – 2020» 

Вих. відділ, мистецькі 

колективи 
Квітень 2020 

39.  Кубок ректора з КВК Студрада, вих.відділ Квітень 2020 
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40.  
День пам’яті та примирення (тематичні 

виставки, відкриті лекції, виховні години та ін 
Заст. декана з вих.роб. 8.05.20 

41.  

День Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні (виставки, відкриті лекції, 

виховні години та ін.) 

Заст. декана з вих.роб.. 9.05.20 

42.  День пам’яті жертв політичних репресій Заст. декана з вих.роб. 18-20.05.20 

43.  Міжнародний день музеїв 
Заст. декана з вих.роб., 

куратори 
18.05.20 

44.  
День науки (урочисте зібрання та святкова 

концертна програма). 

Заст. декана з наукової 

роботи. 
19.05.20 

45.  Ректорський бал випускників 2020 року 

Вих. відділ, заст.  

деканів із виховної 

роботи 

Травень 2020 

46.  

Фото-квест до Всесвітнього дня 

навколишнього середовища «Я – за чисте 

довкілля» 

Заступники деканів із 

вих. роботи 
Травень 2020 

47.  

Міжнародний день захисту дітей 

(відвідування волонтерами лікарень, 

інтернатів, акції, флеш-моби та ін.) 

Студентська рада 1.06.2020 

48.  
День Скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні 
Заст. декана з вих.роб. 22.06.20 

49.  
Участь у міських заходах, присвячених Дню 

Конституції України. 
Заст. декана з вих.роб. 28.06.20 

Національно-патріотичне виховання 

1.  

Перегляд та обговорення вітчизняних 

художніх і документальних фільмів 

військово-патріотичної тематики 

Заст. декана з вих.роб. 
Упродовж 

року 

2.  
Проводити роботу у межах  волонтерського 

проекту з міжнародною участю «Разом!» 
Кафедра загального і 

слов’янського 

мовознавства та 

іноземних мов 

Упродовж 

року 
3.  

Співпрацювати з Волонтерським дитячим 

центром  проекту «Разом!» на базі 

Полтавської гімназії № 32 

4.  
Творчі зустрічі із українськими 

письменниками, громадськими діячами 

Заст. декана із 

вих.роботи, куратори, 

кафедра української 

літератури 

Упродовж 

року 

5.  Покладання квітів до Меморіалу Слави 
Заст. декана з вих.роб., 

куратори, студактив 
23.09.19 

6.  Заходи, присвячені Дню захисника України. Заст. декана з вих.роб., 11-13.10.19 

7.  
IV конкурс есеїв на патріотичну тематику 

«Україна – це ми» 
Шебеліст С. В. Жовтень 2019 

8.  
Заходи, присвячені Дню української 

писемності та мови. 

Заст. декана з вих.роб., 

викладачі каф. 

укр. мови  

09.11.19 

9.  
Участь студентів у акції «Запали свічку» (До 

Дня пам’яті жертв голодомору та політичних 

Заст. декана з вих.роб., 

студактив, куратори 
23-25.11.19 
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репресій). Проведення кураторських годин. академгруп 

10.  Заходи, присвячені Дню рідної мови. 

Заст. декана з вих. роб., 

кафедра англ. та нім. 

філології 

21.02.20 

11.  

Лекції, виставки книг, наукової літератури, 

літературні вечори, присвячені ювілеям 

письменників, зустрічі з письменниками, 

громадськими діячами. 

Заст. дек. з вих. роб., 

кафедри факультету 

Упродовж 

року 

12.  Шевченківське свято  
Кафедра української 

літератури 
Березень 2020 

13.  
Заходи до Дня слов’янської писемності і 

культури. 

Заст. дек. з вих.роб., 

кафедра загального і 

слов’янського 

мовознавства та 

іноземних мов 

24.05.20 

14.  
Участь у заходах, присвячених дню 

Чорнобильської трагедії. 

Заст. дек. з вих. роб., 

куратори 
26.04.20 

15.  Заходи, присвячені Дню журналіста. 
Заст. дек. з вих. роб., 

каф. журналістики 
06.06.20 

16.  

Участь у мітингу-реквіємі, присвяченому 

Дню Скорботи і вшанування пам’яті жертв 

Великої Вітчизняної війни. 

Заст. дек. з вих. роб., 

студактив 
22.06.20 

17.  
Участь у міських заходах, присвячених Дню 

Конституції України. 

Заст. дек. з вих. роб., 

студактив 
28.06.20 

Правове виховання 

1.  

Кураторські години, зібрання за участю 

представників студактиву з питання 

інформування молоді щодо правового 

статусу студентів ПНПУ імені 

В. Г. Короленка. 

Ознайомлення з нормами поведінки студентів 

вишу. 

Заст. дек. з вих. роб., 

куратори, студактив 

Вересень, 

упродовж 

року 

2.  

Кураторські години, бесіди, зустрічі, 

присвячені ознайомленням із 

конституційними правами й обов’язками 

громадян України. 

Заст. дек. з вих. роб., 

куратори 

Упродовж 

року 

3.  

Обговорення випадків правопорушень норм 

суспільного життя та правових порушень 

студентами академічних груп. 

Куратори, актив групи 
Упродовж 

року 

4.  

Проведення виховних заходів/бесід 

«Законодавство України про шлюб і сім’ю», 

«Права й обов’язки громадян України», 

«Право знати право», «Правова освіта 

вчителя», «Консультує юрист» тощо. Зустрічі 

з юристами. 

Заст. дек. з вих. роб., 

куратори 

Упродовж 

року 

5.  Заходи, присвячені Дню прав людини. Заст. дек. з вих.. роб., 10.12.19 
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куратори 

6.  

Проведення засідання круглого столу з 

питань студентського самоврядування. 

Тренінг для активу факультету. 

Заст. дек. з вих. роб., 

студактив 
Березень 2020 

7.  

Зустріч студентів з представниками 

Полтавського обласного молодіжного центру 

праці. 

Заст. дек. з вих. роб., 

студактив 

Упродовж 

року 

Інтелектуально-духовне виховання 

1.  

Функціонування Полтавського обласного 

клубу інтелектуальної творчості «Що? Де ? 

Коли?» 

Доц. Криницька Н.І. 
Упродовж 

року 

2.  
Функціонування проблемних груп, наукових 

гуртків 

Заст.декана з наукової 

роботи, викладачі 

кафедр 

Упродовж 

року 

3.  

Зустрічі з журналістами і редакторами 

полтавських мас-медіа, загальноукраїнських 

ЗМІ. 

Кафедра журналістики 
Упродовж 

року 

4.  
Зустрічі з учителями-новаторами та 

проведення майстер-класів 
Кафедри факультету 

Упродовж 

року 

5.  
Тематична екскурсія до дня народження 

І. П. Котляревського 
Куратори акад. груп Вересень 2019 

6.  

Зустріч із письменниками та провідними 

науковцями НАН України, присвячена 250-

річчю від дня народження 

І. П. Котляревського 

Заст.декана із 

вих.роботи, каф.укр.літ. 
10.09.19 

7.  

Участь в роботі Міжнародної науково-

практичної конференції «Іван Котляревський 

та українська культура ХІХ–ХХІ століть (до 

250-ліття від дня народження письменника)» 

Викладачі кафедри 

української літератури 

та студенти факультету 

17-18.10.19 

8.  

Участь в роботі Міжнародної науково-

практичної конференції «Північний вітер: 

Скандинавський світ в освіті, науці та 

культурі України» 

Викладачі кафедри 

світової літератури та 

студенти факультету 

7-8.11.19 

9.  
Навчальні й творчі зустрічі із гостями з 

Німеччини, США, Великої Британії та ін. 

Викладачі кафедри 

романо-германської 

філології, кафедри 

англійської та 

німецької філології 

Упродовж 

року 

Моральне виховання 

1.  

Бесіди в академічних групах щодо вивчення 

особистісних якостей студентів, їхніх 

морально-етичних позицій, духовних 

інтересів і прагнень. 

Куратори 
Упродовж 

року 

2.  

Бесіди на теми « Культура поведінки сучасної 

молоді», «Моральне обличчя сучасної 

української людини», «Культура взаємин у 

Куратори 
Упродовж 

року 
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праці», «Культура зовнішнього вигляду», 

«Критерії оцінки вихованості» тощо. 

3.  

Проведення акції  «Протягни  руку дружби» 

(Привітання з Днем Св. Миколая вихованців 

інтернату). 

Заст. дек. з вих.. роб., 

студактив факультету 

та гуртожитку №4, 

куратори 

Грудень 2019 

4.  

Виховні заходи щодо запобігання проявам 

ксенофобії, расової та етнічної дискримінації. 

Протидія ксенофобії в українському 

суспільстві 

Заст. дек. з вих. роб., 

куратори 

Упродовж 

року 

Березень 2020 

5.  
Участь у комплектуванні безоплатних 

донорів крові. 

Заст. дек. з вих. роб., 

волонтерський сектор 

студради факультету 

Упродовж 

року 

Естетичне виховання 

1.  
Залучення студентів до колективів художньої 

самодіяльності, гуртків, клубів. 

Заст. дек. з вих.роб., 

куратори, керівники 

мистецьких колективів 

Вересень 2019 

2.  
Участь у діяльності народного фольклорного 

ансамблю „Жива вода” 

Заст. дек. з вих. роб., 

керівник ансамблю 

Л. М. Бакланова 

Упродовж 

року 

3.  Участь у роботі  театру-студії «Глобус» 

Керівник театру-студії 

доцент 

Н. І. Тарасова 

Упродовж 

року 

4.  

Відвідування студентами мистецьких заходів 

у театрах,  будинках культури, Галереї  

мистецтв, виставкових залах. 

Заст. дек. з вих. роб., 

культорг факультету, 

куратори 

Упродовж 

року 

5.  Функціонування «КіноКлубу» 
Лисенко Л. І., 

Долженкова К. 

Упродовж 

року 

6.  
Зустрічі із журналістами-практиками, 

фотокореспондентами, видавцями 
Кафедра журналістики 

Упродовж 

року 

7.  Привітання до Дня працівника освіти Студактив Жовтень 2019 

8.  
Участь у святкуванні Міжнародного дня 

студента. 

Заст. дек. з вих. роб., 

студактив 

Листопад  

2019 

9.  Конкурс авторської англомовної пісні Т.В. Луньова 
Листопад  

2019 

10.  Старовинний фестиваль  
Заст. дек. з вих. роб., 

каф.світової літ-ри 

Березень-

квітень 

2020 

11.  Шекспірівський фестиваль 
Заст. дек. з вих. роб., 

каф. світової літ-ри 
Квітень 2020 

12.  
Участь у розважальних акціях, присвячених 

Дню сміху. 

Заст. дек. з вих. роб., 

куратори, студактив 
01.04.20 

13.  Участь у Ректорському балі випускників. Заст. дек. з вих. роб. Травень 2020 

14.  

Ознайомлення студентів із історією 

університету та регіону, культурними 

пам’ятками міста і області, відвідування 

Куратори 
Упродовж 

року 
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музейних кімнат університету та музеїв міста 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: 

1.  День туризму 

Заст. декана з вих.роб., 

факультет 

фіз.виховання, 

куратори, студрада 

27.09.19 

2.  
Факультетська руханка до Дня фізичної 

культури та спорту 
Студрада 18.09.19 

3.  
Зустрічі з лікарями з «Клініки дружньої до 

молоді». 

Заст. дек. з вих. роб., 

куратори 

Упродовж 

року 

4.  
Бесіди про шкідливість тютюнопаління та 

вживання алкоголю. 

Заст. дек. з вих. роб., 

куратори 

Упродовж 

року 

5.  

Участь у заходах, присвячених Всесвітньому 

дню боротьби зі СНІДом. Зустрічі з 

медичними працівниками. 

Заст. дек. з вих.роб., 

куратори 
01.12.19 

6.  

Проведення заходів з формування у 

студентства усвідомленого батьківства та 

популяризації родинних цінностей 

Заст. дек. з вих. роб., 

куратори 

Упродовж 

року 

7.  Участь у студентських спартакіадах. 

Заст. дек. з вих. роб., 

факультет 

фіз.виховання 

Упродовж 

року 

8.  Участь у змаганнях із черлідингу. 
Заст. дек. з вих. роб., 

спортсектор 

Упродовж 

року 

Екологічне виховання та трудове виховання 

1.  
Проведення туристичних походів по рідному 

краю. 

Заст. дек. з вих.роб., 

студактив 

Упродовж 

року 

2.  
Відвідування відділу природи Краєзнавчого 

музею та музеїв природничого факультету. 
Куратори 

Упродовж 

року 

3.  

Участь у міських, загальноуніверситетських 

заходах із прибирання міста й прилеглої до 

університету та гуртожитків території. 

Заст. дек. з вих.роб., 

студактив, куратори 
Квітень 2020 

4.  Прибирання на Алеї журналістів 

Заст. дек. з вих.роб., 

куратори каф. 

журналістики 

Квітень 2020 

5.  
Робота із забезпечення дотримання чистоти і 

порядку в аудиторіях. 
Куратори, студактив 

Упродовж 

року 

 

  

 


