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№ з.п. Заходи 
Термін 

виконання 

Хто готує, 

організовує, 

проводить 

Примітка 

І. Правове, професійне виховання та зміцнення дисципліни: 
прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; виховання поваги до Конституції України, заходів України, 

державних символів; виховання громадянського обов'язку перед країною, суспільством; формування політичної культури; 

становлення етики міжнаціональних стосунків; залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку 

волонтерського руху. Основна увага приділяється на прищеплення поваги до прав людини й громадянина України, 

виконання обов'язків студента, сумлінного ставлення до навчання, набуття професійних навичок, дотримання дисципліни. 

1 

Проведення урочистої церемонії, 

приуроченої Дню знань і посвяти 

першокурсників у студенти. 

31 серпня 

Проректор з 

гуманітарної 

освіти та виховної 

роботи, помічник 

ректора, інженер з 

інформаційних 

систем 

За затвердженим сценарним планом 

2 

До Міжнародного дня демократії 

провести бесіди зі студентами на 

тему "Демократичні засади моєї 

держави" 

15 вересня 

Куратори 

навчальних 

академічних груп 

 

3 

Провести бесіди зі студентами на 

теми "Дотримання єдиних 

педагогічних вимог до студентів та 

культури спілкування у ЗВО", Що 

ти знаєш про культуру спілкування 

в інтернеті? 

вересень 

Куратори 

навчальних 

академічних груп 

 

4 

Провести анкетування студентів із 

метою виявлення їх інтересів. За 

результатами опитування 

сформувати загальноуніверситетські 

проєкти креативного студентського 

вересень 

Помічник ректора, 

студентський 

актив 

 



життя 

5 

Провести практичний курс занять із 

дисципліни "Безпека 

життєдіяльності" з метою 

попередження небезпечних 

шкідливих чинників у ситуаціях, що 

можуть виникати у середовищі 

праці 

10 вересня 

Дніпровське РУ 

ГУДСНС України 

в м.Києві 

(профілактична 

протипожежна 

робота 

Запросити учнів ЗОШ №81 на 

практичний курс у рамках співпраці та 

профорієнтаційної роботи 

6 

З метою заохочення студентів щодо 

участі в міських заходах відвідати 

"Студентську лігу сміху" м.Києва 

1 жовтня 

Студентський 

актив коледжу, 

університету 

(захід проводить 

Департамент 

молоді та спорту 

КМДА) 

 

7 

До дня юриста України провести 

круглий стіл "Становлення правової 

держави: досягнення та перспективи 

розвитку юриспруденції України" 

6 жовтня Кафедра права  

8 
Провести конкурс листівок до 

Міжнародного дня толерантності 

10-15 

листопада 

Куратори 

навчальних 

академічних груп 

 

9 
Проводити засідання старостату 

коледжу та університету 
4-й четвер 

Директор 

коледжу, декан 

факультету 

 

II. Патріотичне виховання та формування національної самосвідомості 

ня національної самосвідомості 

10 

Організувати та провести екскурсію 

в музей Гетьманства в м.Києві. 

Практикувати предметні уроки-

екскурсії з метою патріотичного, 

11 вересня 
Проректори 

університету 
 



пізнавального та естетичного 

виховання студентів 

11 

Уроки-екскурсії в музей гривні 

просто неба для студентів І курсу 

коледжу (До 25 річчя введення 

національної грошової одиниці в 

незалежній Україні) 

11 вересня 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

гуманітарної 

освіти та 

виховної роботи 

За окремою програмою 

12 

Провести флешмоб "Діти 

народжуються не для війни", 

приурочений Міжнародному дню 

миру. Виготовлення плакатів "Ми 

народжені не для війни" 

21 вересня 

Помічник ректора 

Проректор з 

гуманітарної 

освіти та 

виховної роботи 

Студентський 

актив 

 

13 

Урок-екскурсія в музей гривні 

просто неба студентів коледжу та 

університету, що навчаються за 

спеціальністю 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування" 

27 вересня 
Завідувач 

кафедри фінансів 
 

14 

До дня захисників і захисниць 

України провести тематичні бесіди в 

навчальних групах "Захисники і 

захисниці, Ви – ті, хто прагне 

злагоди і миру!" 

12-13 жовтня 

Куратори 

навчальних 

академічних груп 

коледжу, 

університету 

 

III. Моральне та естетичне виховання 

Основні завдання: виховання поваги до Конституції, законодавства України, національної символіки; впровадження в 

життя концепції громадського виховання особистості в умовах української державності, сприяння розвитку громадської 

активності студентів через студентське самоврядування концепції громадського виховання особистості в умовах української 



державності, сприяння розвитку громадської активності студентів через студентське самоврядування 

15 

Провести захід "Крокуюча книга" та 

"Таємнича книга" зі студентами 

університету та коледжу до 

Всеукраїнського дня бібліотек 

30 вересня 

Студентський 

актив, куратори 

навчальних 

академічних груп 

Відзначається щорічно відповідно до 

Указу Президента України №471/98 від 

14.05.1998. 

16 

До Міжнародного дня Організації 

об’єднаних Націй (День ООН) 

провести науковий семінар зі 

студентами коледжу та 

університету "Принципи і цілі 

Організації Об’єднаних Націй" 

23 жовтня 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

проректор з 

гуманітарної 

освіти та 

виховної роботи 

 

17 

Проводити систематичні бесіди зі 

студентами на предмет бережного 

ставлення до майна університету та 

економії електроспоживання в 

аудиторіях 

протягом 

семестру 

Куратори 

навчальних 

академічних груп, 

директор 

коледжу, декан 

факультету, 

проректор з 

гуманітарної 

освіти та 

виховної роботи 

 

18 

Провести диспут на тему: 

"Звільнення України від німецьких 

загарбників: проблеми та їх 

бачення" 

28 жовтня 
Викладач Історії 

України 
 

19 

До Всесвітнього дня науки та 

Міжнародного дня філософії 

провести вікторину "Наука 

розсудливості вустами древніх 

18 листопада 

Проректор з 

гуманітарної 

освіти та 

виховної роботи, 

 



філософів студентам" студентський 

актив коледжу та  

університету 

IV. Організація психологічної роботи та формування позитивних 

соціально-психологічних відносин у колективі 

20 
Формування студентського 

активу 
вересень 

Декан 

факультету, 

директор 

коледжу,  

куратори 

навчальних 

академічних груп, 

помічник ректора,  

проректор з 

гуманітарної 

освіти та 

виховної роботи 

 

21 

За підтримки Департаменту 

молоді та спорту Виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) провести тренінг 

для студентів університету та 

коледжу "Школа подружнього 

життя" 

24 вересня 

Психологи 

"Школи 

подружнього 

життя" 

Учасники тренінгу відзначаються 

Сертифікатами Департаменту молоді та 

спорту 

22 

Ознайомлення студентів з 

Правилами внутрішнього 

розпорядку в університеті та 

коледжі 

 

Декан 

факультету, 

директор 

коледжу,  

куратори 

навчальних 

До 10 вересня 



академічних груп 

23 

Орієнтовний перелік тем 

кураторських годин щодо 

формування позитивних 

соціально-психологічних 

відносин у колективі: 

Бесіди: 

- етика міжособистісних стосунків у 

групі; 

- особливості проживання в 

гуртожитку; 

- правила роботи в бібліотеці; 

- аналіз на кураторських годинах 

стану відвідування студентами 

групи занять, успішності та 

дисципліни в групі; 

- формування почуття згуртованості 

групи першокурсників через 

включення їх у групові дії для 

вирішення поставлених завдань 

колективу; 

- проведення масових заходів щодо 

соціальної та волонтерської роботи. 

 

протягом 

семестру 

Проректор з 

гуманітарної 

освіти та 

виховної роботи 

 

24 

Провести виховні години на 1, 2 

курсах коледжу на тему: 

"Субкультура молоді" 

листопад 

Куратори 

академічних груп 

1, 2 курсів 

коледжу 

Розглянути тематично: тамблер-герл, 

спортивні ультраси, ванільки, воркаутери 

25 

Взяти участь у міських заходах 

вшанування пам’яті жертв 

революції Гідності та Свободи 

20-21 

листопада 

Студентський 

актив коледжу та  

університету, 

 



проректор з 

гуманітарної 

освіти та 

виховної роботи 

26 

Презентація креативних 

студентських проєктів до 

Міжнародного дня студента, Дня 

студента України 

17-18 

листопада 

Помічник ректора, 

студентський 

актив коледжу та  

університету 

 

27 

Взяти участь у заходах 

управління молоді та спорту 

Дніпровської РДА м.Києва 

приурочених до Дня студента 

України та Міжнародного дня 

студента 

16-18 

листопада 

Студентський 

актив коледжу та  

університету 

 

28 

Провести конкурс листівок до 

Міжнародного дня толерантності 

"Посміхнись світові і він 

посміхнеться тобі": 

- поважати права іншого 

- творити добро 

- співчувати 

- співпрацювати 

- бути милосердним 

- сприймати іншого таким, яким 

він є 

15-17 

листопада 

Студентський 

актив коледжу та  

університету 

 

29 

Провести флешмоб "Червона 

стрічка застерігає" зі студентами 

першого курсу коледжу та учнями 

9-х класів ЗОШ 81 м.Києва до Дня 

боротьби з ВІЛ/СНІД 

1 грудня 

Проректор з 

гуманітарної 

освіти та 

виховної роботи, 

студенти-

координатори 

 



флешмобу 1 

курсу коледжу 

30 

Провести круглий стіл "Я маю 

право", приурочений Загальній 

декларації ООН з прав людини 

7-9 грудня 

Студентський 

актив коледжу та  

університету, 

кафедра права 

 

31 
Взяти участь у благодійних акціях 

до Дня Святого Миколая 
16-19 грудня 

Проректор з 

гуманітарної 

освіти та 

виховної роботи, 

студентський 

актив коледжу та  

університету,  

 

32 

Провести круглий стіл 

"Фінансовий простір в умовах 

цифрових імперативів" 

23 грудня 
Завідувач 

кафедри фінансів 
 

V. Організаційна робота з батьками студентів 

Основні завдання: спільна цілеспрямована робота залучення батьків до аналізу результатів успішності студентів; своєчасне 

інформування батьків про результати навчання їх дітей шляхом висвітлення успішності на сайті університету; набуття 

соціальної активності та відповідальності 

33 

Інформування батьків студентів 

про результати навчання, 

відвідування занять їх дітей 

шляхом спілкування в мобільних 

групах вайберу 

   

34 

Провести в академічних групах 

бесіди медичного працівника 

університету з метою виховання в 

студентів свідомого ставлення до 

власного здоров’я "Абетка 

безпеки: профілактика 

листопад-

грудень 

Медичний 

працівник 

університету 

За окремим графіком 



простудних захворювань", 

наголосивши на поняттях 

епідемія, пандемія вірусів і шляхи 

їх поширення 

35 

Кураторам академічних груп 

проаналізувати зі студентами 

результати успішності 

семестрового контролю 

грудень 
Куратори 

академічних груп 
 

36 

З метою обстеження побутових 

умов проживання студентів у 

гуртожитках робити рейди 

перевірок щодо дотримання 

техніки безпеки та санітарних 

норм проживання 

один раз на 

місяць 

Студентський 

актив 

гуртожитку, 

представники 

університету 

 

 

 

Проректор з виховної роботи 

 

 

 Г.П. Левкіська 

 

 


