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1 ,Щень знань (Урочиста церемонiя посвяти в
першокурсники, факультетськi зiбрання,
Iюедставлення KypaTopiB).

15.09 ,Щекан, заступник
декаfiа з вих.

роботи" куратори
2. Здiйснити плalнуванIul виховноi роботи в

академiчнiй групi.
до 18.09 Куратори

J. Визначити старосту, профорга та культорга
академiчноi групи.

до 18.09 Кlратори

4. Зустрiчi студентiв першого курсу з
керiвниками творчих колективiв факультету
та унiверситету

до 01.10 Заступник декана
з BlD(. роботи

5. Провести зустрiч з представниками органiв
студентського самоврядуванIш факультету.

2з.09 Заступник декаЕа
з вих. роботи,
студентський

декiш факультету
6. Акцiя кТебе BiTae короленкiвська родина зi

1 06-лiтньою iсторiею> (заггуrення студентiв
до колективiв художньоТ саrчrодiяльностi,

rypTKiB, клубiв, унiверситетських команд та
секцiй з рiзних видiв спорту)

15.09_18.09 Заступник декана
з вих. роботи,
куратори груtI

7. Вiдзначення Мiжнародлого днlI
тестувЕrльника. Участь студентiв у
вiдкритому TecTyBtlHHi нового прогрilпdного
забезпечення.

10.09 Заступник декана
з BIID(. роботи

8. Вiдзначенн я Щня украiЪського KiHo (1 0
вересня). Святкове засiданlrя клубу
украiнського KiHo

11.09 Заступник декана
з вих. роботи,
староста клryбу

1

м
п/п

, 3аiлан:оёана Вitповilмьнлlй,",
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укр. кіно 

9. Відзначення Дня комп’ютерника і 

програміста (12 вересня). 

14.09 Заступник декана 

з вих. роботи 

 

10. Відзначення Міжнародного дня читання 

електронних книжок у вільному доступі 

(18.09) 

18.09 Заступник декана 

з вих. роботи, 

студдекан ф-ту, 

студактив 

факультету 

 

11. Участь студентів факультету у 

загальноміській акції «Моя Полтава 

вишивана». День міста Полтави 

23.09 Заступник декана 

з вих. роботи, 

студактив 

 

12. Відзначення Міжнародного дня без 

автомобілю в рамках Європейського тижня 

мобільності (за окремим планом). 

24.09 Заступник декана 

з вих. роботи, 

студдекан ф-ту, 

студактив 

факультету 

 

13. Робота зі студентами І курсу щодо роз’яснення 

правил користування фондами бібліотек 

університету та міста 

Впродовж 

місяця 

Куратори груп  

14. Відзначення Європейського Дня мов. 25.09 Студдеканф-ту, 

студактив 

факультету 

 

15. Відзначення Всесвітнього Дня туризму. 28.09 Заступник декана 

з вих. роботи, 

студдекан ф-ту 

 

16. Відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек. 30.09 Заступник декана 

з вих. роботи, 

студдекан 

 

17. Участь студентів у традиційній спартакіаді 

серед студентів І курсів 

За окремим 

планом 

Куратори, фізорг  

18. Провести години куратора, на яких 

розглянути наступні теми: 

 Участь студентів групи в «Алло, ми 

шукаємо таланти»;
1
 

 Визволення Полтавщини та України 

від німецько-фашистських 

загарбників; 

 Адаптація студентів І курсу до 

навчання в університеті. Бесіди на 

тему: Організація навчального 

процесу в умовах адаптивного 

карантину 

 Ознайомлення з правами та 

обов’язками студентів, нормами 

поведінки. 

 Відвідування садиби В.Г. Короленка 

студентами І курсу 

 

Згідно з 

графіком 

проведення 

годин 

кураторів 

Куратори  

 

Жовтень 

1. День працівників освіти (Український День 01.10-05.10 Студдекан ф-ту  

                                                 
1
 Для студентів першого курсу. 
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вчителя) та відзначення Всесвітнього Дня 

вчителя. 

2. День ветерана. Міжнародний день громадян 

похилого віку 

01.10 Заступник декана 

з вих. роботи 

 

3. Участь студентів групи у відзначенні 

Міжнародного Дня музики 

01.10 Заступник декана 

з вих. роботи 

 

4. Відзначення Всесвітнього Дня посмішки. 02.10 Студдекан, 

студактив ф-ту 

 

5. Відзначення Всесвітнього Дня тварин. 05.10 Волонтерський 

загін ф-ту 

 

6. День захисника України, День українського 

козацтва (тематичні виставки, відкриті лекції, 

круглі столи,  мистецькі заходи та ін.) 

1 день тижня Покрови: гра «Суперінтуїція» 

2 день тижня Покрови: «Покровські 

перегони»  

3 день тижня Покрови: «Віденський бал» 

4 день тижня Покрови:фото виставка робіт 

студентів 

12.10-16.10 Заступник декана 

з вих. роботи, 

студдекан ф-ту, 

куратори 

 

7. Європейський День боротьби з торгівлею 

людьми (роз’яснювальні бесіди, зустрічі, 

перегляди фільмів та ін.) 

16.10 Заступник декана 

з вих. роботи, 

студдекан ф-ту 

 

8. Робоча нарада кураторів академічних груп 

факультету з обговоренням питання «Про 

стан і завдання виховної роботи зі 

студентами у 2020-2021 навчальному році» 

19.10 Заступник декана 

з вих. роботи 

 

9. Інтелектуально-розважальна гра 

 «Я люблю Україну» 

21.10. Студдекан, 

голова наукового 

сектору 

 

10. Відзначення Міжнародного дня анімації (за 

планом роботи клубу українського кіно). 

23.10 Заступник декана 

з вих. роботи 

 

11. Конкурс-огляд талантів першого курсу 

«Алло, ми шукаємо таланти…» 

30.10 Заступник декана 

з вих. роботи, 

студдекан 

 

12. Участь студентів у футбольному турнірі на 

призи ректора та спартакіаді 

Протягом 

місяця 

Студактив ф-ту  

13. Участь студентів у Всеукраїнській військово-

спортивній грі «Заграва» 

 Студдекан, 

студактив ф-ту 

 

14. Провести години куратора, на яких 

розглянути наступні теми: 

 Вчитель – професія яку я обираю; 

 Фізична культура та гігієна; 

 Організація студентського 

самоврядування на факультеті та в 

університеті; 

 Аналіз успішності за вересень. 

 

Згідно з 

графіком 

проведення 

годин 

кураторів 

Куратори  

Листопад 

1. Участь студентів у святкуванні Дня 

української писемності та мови. За окремим 

планом. 

 

09.11 Заступник декана 

з вих. роботи 
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2. Участь студентів у заходах, присвячених 

Міжнародному Дню боротьби проти 

фашизму, расизму та антисемітизму. 

Перегляд тематичних фільмів у Клубі 

українського кіно. 

10.11 Заступник декана 

з вих. роботи, 

староста клубу 

укр. кіно 

 

3. Участь студентів у заходах до Всесвітнього 

дня молоді 

10.11 Заступник декана 

з вих. роботи, 

студдекан ф-ту 

 

4. Відзначення всесвітнього Дня науки та Дня 

молоді.  

13.11 Наукове 

товариство 

факультету 

 

5. Участь студентів у концертній програмі 

«Таланти першокурсників-університету», 

присвяченому Міжнародному дню студента 
2
. 

13.11 Заступник декана 

з вих. роботи 

 

6. Міжнародний день відмови від куріння 16.11 Студдекан, 

голови секторів 

 

7. Відзначення Дня Гідності та Свободи  19-20.11 Заступник декана 

з вих. роботи, 

органи 

студентського 

самоврядування 

 

8.  Розважальна гра «Хто зверху?» 23.11 Студдекан, 

голови секторів 

 

9. Участь студентів у заходах, присвячених Дню 

пам'яті жертв голодоморів та репресій. За 

окремим планом. 

26-27.11 Заступник декана 

з вих. роботи , 

органи 

студентського 

самоврядування 

 

10. Відзначення Дня домашніх тварин. 30.11 Органи 

студентського 

самоврядування 

 

11. Участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти 

насильства» 

 Заступник декана 

з вих. роботи, 

волонт. сектор 

 

12. Провести бесіди в кураторських групах 

«Патріотичне виховання: проблеми, шляхи їх 

вирішення». 

Протягом 

місяця 

Куратори  

13. Провести години куратора, на яких 

розглянути наступні теми: 

 Правила поведінки в гуртожитку; 

 Історія університету та факультету; 

 Аналіз успішності за жовтень. 

Згідно з 

графіком 

проведення 

годин 

кураторів 

Куратори  

Грудень 

1. Проведення круглих столів та годин 

кураторів, присвячених Всесвітньому Дню 

боротьби зі СНІДом. 

01.12 Заступник декана 

з вих. роботи, 

куратори 

 

2. Участь студентів у відзначенні Дня інвалідів 30.11-03.12 Волонт. загін та 

актив ф-ту 

 

3. Участь студентів у заходах з нагоди 

відзначення Дня інформатики. 

04.12 Голова інформац. 

сектору 

 

                                                 
2
 Для студентів першого курсу. 
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4. Організація участі студентів у заходах до Дня 

Збройних сил України (Конкурс патріотичної 

пісні «З любов’ю до тебе, моя Батьківщино») 

03.12-04.12 Заступник декана 

з вих. роботи 

 

5. Заходи в рамках відзначення 

«Всеукраїнського тижня права» 

09.12-10.12 Заступник декана 

з вих. роботи 

 

6. Відкриття фізматівської новорічної ялинки 14.12. Студдекан, 

голова культ.-

масового сектору 

 

7. Участь студентів у заходах з нагоди Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

10.12-11.12 Студенська рада 

ф-ту, голова 

інформац.сектору 

 

8. Днь Святого Миколая. Відвідини дитячого 

онкогематологічного відділення полтавської 

міської клінічної лікарні 

18.12 Органи студ. 

самоврядування, 

волот. загін 

 

9. Участь студентів у заходах Клубу 

українського кіно з нагоди відзначення 

річниці першого у світі кіносеансу. 

22.12 Заступник декана 

з вих. роботи, 

клуб укр. кіно 

 

10. Заходи по святкуванню зустрічі «Нового 

року» (вітальні програми, Новорічна казка 

для дітей, святкове оформлення приміщень та ін) 

21.12-30.12 Заступник декана 

з вих. роботи, 

куратори 

 

11. Здати звіти кураторів про проведену виховну 

роботу в академічних групах заступнику 

декана з виховної роботи. 

до 28.12 Куратори  

12. Урочиста церемонія вручення дипломів 

магістрам 

21.12-26.12 Заступник декана 

з вих. роботи, 

куратори 

 

12. Провести години куратора, на яких 

розглянути наступні теми: 

 Збройні сили України; 

 Борці за незалежну Україну; 

 Студентське самоврядування; 

 Права людини; 

 Самоорганізація студента в умовах 

навчання за кредитно-модульною 

системою 

 Аналіз успішності за листопад та 

грудень; 

 Підготовка до зимової сесії. 

Згідно з 

графіком 

проведення 

годин 

кураторів 

Куратори  
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ІІ семестр 
 

ПЛАН 

проведення виховної роботи кураторами академічних групах 

в ІІ семестрі 2020-2021 н.р. 
 

№ 

п/п 

Заплановано Дата 

проведення 

Відповідальний Примітки 

Лютий 

1.  День Соборності України (тематичні 

виставки, виховні години та ін.) 
 

Заступник декана 

з вих. роботи 

 

2.   День пам’яті героїв Крут (тематичні 

виставки, виховні години та ін.) 
 

Заступник декана 

з вих. роботи 

 

3.  Здійснити планування виховної роботи в 

академічній групі на ІІ семестр. 
до 14.02 

Куратори  

4.  Участь студентів у святкуванні Дня Святого 

Валентина на факультеті. 
15.02 

Студентська рада  

5.  Участь студентів у заходах з нагоди Дня 

комп’ютерника. 
15.02 

Заступник декана 

з вих. роботи 

 

6.  Святкування Масляної на факультеті 
18.02 

Студентська рада 

ф-ту 

 

7.  Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні. 

Залучення студентської молоді до участі у 

«Вахті пам’яті Небесної сотні» 

19.02 

Заступник декана 

з вих. роботи 

 

8.  Участь студентів у заходах з нагоди 

відзначення Міжнародного дня рідної мови. 
22.02 

Студсамоврядува

ння 

 

9.  Обговорення підсумків виховної роботи зі 

студентами факультету та академічних груп у 

першому семестрі та завдання з виховання 

студентів на другий семестр. 

до 28.02 

Куратори, 

заступник декана 

з вих. роботи 

 

10.  Провести години куратора, на яких 

розглянути наступні теми: 

 Виховання патріотизму та поваги до 

Збройних сил України; 

 Участь студентів групи у відзначення 

Дня Героїв Небесної Сотні; 

 Екологічна культура та захист 

довкілля. 

Згідно з 

графіком 

проведення 

годин 

кураторів 

Куратори 

 

Березень 

1.  Відзначення Всесвітнього дня письменника. 02.03 Куратори  

2.  Згідно з планом виховної роботи факультету 

організувати участь студентів у заходах до 

Міжнародного жіночого дня. 

03-05.03 Культорг 

 

3.  Відзначення Дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка (1814-1861) 
09.03 

Студ.самоврядув

ання 

 

4.  Відзначення дня числа ПІ 

12.03 

Студентська рада 

ф-ту, заступник 

декана з вих. 

роботи 

 

5.  Участь студентів у заходах з нагоди 

відзначення дня Землі 
19.03 

Студентська рада 

ф-ту, заступник 
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декана з вих. 

роботи 

6.  Участь студентів у заходах, присвячених 

Всесвітньому дню поезії 
18.03-19.03 Студентська рада 

 

7.  Участь студентів у заходах з нагоди 

Всесвітнього дня води. 
23.03 Студентська рада 

 

8.  Відзначення Міжнародного дня театру. 27.03 Куратори  

9.  Участь студентів у І турі конкурсу-

фестивалю «Студентська весна – 2021» 
 

Заступник декана 

з вих.роботи 

 

10.  Участь студентів у Відкритому кубкові з 

черлідингу на призи ректора 
 Студентська рада 

 

11.  Участь студентів у конкурсі Король та 

Королева ПНПУ  

Заступник декана 

з вих.роботи, 

студдекан 

 

12.  Провести години куратора, на яких 

розглянути наступні теми: 

 Історія факультету; 

 Профілактика захворювання на 

туберкульоз з нагоди Всесвітнього дня 

боротьби із захворюванням на 

туберкульоз (24.03); 

 Права та обов’язки студентів; 

 Аналіз успішності за лютий; 

 Участь студентів у виборах депутатів 

всіх рівнів (права виборців, активна 

позиція студента). 

Згідно з 

графіком 

проведення 

годин 

кураторів 

Куратори 

 

Квітень 

 Участь студентів у проведенні тижня 

факультету згідно з планом проведення 

тижня факультету. 29.03-02.04 

Заступник декана 

з вих. роботи, 

студентська рада 

ф-ту, 

куратори 

 

 Згідно з планом виховної роботи факультету 

організувати участь студентів у святкуванні 

Дня Гумору. 

01.04 

Культорг, 

заступник декана 

з вих. роботи 

 

1.  Відзначення Міжнародного Дня дитячої 

книги 
02.04 

Студентська рада 

ф-ту 

 

2.  Участь студентів у заходах з нагоди Дня 

здоров’я (згідно окремого плану). 
06.04-07.04 

Заступник декана 

з вих. роботи 

 

3.  Участь студентів у заходах з нагоди 

святкування Всесвітнього дня авіації і 

космонавтики та Міжнародного дня 

астрономії (16.04) 

16.04 Студентська рада 

 

4.  Відзначення Всесвітнього дня книги. 
23.04 

Студ. 

самоврядування 

 

5.  Відзначення Дня Чорнобильської трагедії 
26.04 

Студ. 

самоврядування 

 

6.  Участь студентів у заходах з нагоди 

відзначення Всесвітнього дня поріднених 

міст 
30.04 

Студентська 

рада, заступник 

декана з вих. 

роботи 

 

7.  Участь творчих колективів факультету у Згідно Культорг,  
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«Студентській весні» окремого 

плану 

заступник декана 

з вих. роботи 

8.  Участь студентів у «Ретро-вечірці» з нагоди 

Всесвітнього дня рок-н-ролу (13.04), 

Міжнародного дня танцю (29.04) та 

Міжнародного дня джазу (30.04). 

Згідно 

окремого 

плану 

Заступник декана 

з вих. роботи, 

культорг, 

студдекан 

 

9.  Участь у Всеукраїнській акції з благоустрою 

“За чисте довкілля”. Залучення студентів до 

впорядкування вулиць та визначних місць 

міста 

 

Заступник декана 

з вих.роботи 

 

10.  Участь студентів у Кубкові ректора з КВК  Студентська рада  

11.  Провести години куратора, на яких 

розглянути наступні теми: 

 Професійна етика; 

 Здоровий спосіб життя; 

 Захист довкілля з нагоди Дня довкілля 

(17.04) та Дня Землі (22.04); 

 Аналіз успішності за березень. 

Згідно з 

графіком 

проведення 

годин 

кураторів 

Куратори  

Травень 

1. 1 Участь студентів у заходах, присвячених Дню 

пам’яті жертв Другої Світової війни та Дня 

Перемоги над нацизмом у Другій Світовій 

війні. 

07.05 
Заступник декана 

з вих. роботи 
 

2.  Відзначення Дня пам’яті та примирення в 

Україні 
09.05 

Заступник декана 

з вих.роботи 
 

3.  Відзначення Дня пам’яті жертв політичних 

репресій 
18-20.05 

Заступник декана 

з вих.роботи 
 

4.  Участь студентів у заходах з нагоди Дня 

матері. 
14.05 

Заступник декана 

з вих. роботи 
 

5.  Відзначення Всесвітнього дня 

телекомунікації та інформації. 
18.05 Студентська рада  

6. 4 Відзначення Міжнародного Дня Європи та 

Дня науки. 
16-17.05 Куратори  

7.  Відзначення Міжнародного дня музеїв та Дня 

вишиванки 18.05 

Заступник декана 

з вих. роботи, 

куратори 

 

8.  Участь студентів у заходах з нагоди 

святкування Дня героїв  
22.05 

Заступник декана 

з вих. роботи 
 

9.  Участь студентів у заходах з нагоди 

відзначення Дня слов’янської писемності і 

культури. 

25-26.05 Студентська рада  

10.  Участь студентів (мешканців гуртожитку) у 

відзначенні Європейського дня сусідів 
29.05 Студентська рада  

11.  Відзначення Всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням. 
31.05 Студентська рада  

12. 6 Участь студентів факультету у проведенні 

спортивного свята університету. 

Згідно 

окремого 

плану 

Заступник декана 

з вих. роботи 
 

13. 7 Зустріч студентів академічних груп з 

ветеранами ІІ Світової війни. 

Протягом 

місяця 
Куратори  

14. 8 Конкурс на кращу кімнату гуртожитку та 

поверх. 

Згідно 

окремого 
Куратори  



плану
15. Участь сryдентiв у Ректорському балi

випускникiв
Згiдно

окремого
плану

Застулник декана
з вих. роботи,

культоDг
16. Провести години куратора, на яких

розгJuIнуtи наступнi теми:
о Збройнi сиrш Украiни;
о Активний вйпочинок влiтку;
о Права JIюдини;
о Аналiз успiшностi за KBiTeHb;
о Пiдготовка до лiтньоi cecii;
. Пiдготовка до лiтньоi практики.

Згйно з
графiком

проведеннrI
годин

KypaTopiB

Куратори

Червень
1 Участь сryдентiв у благочиннiй акцii до Дня

зtжисту дiтей. За окремим планом роботи
волонтерського загону факультету

01.06

Заступник декана
з вих. роботи,
волонтерський

загiн
2. Вiдзначення Мiжнародного дня друзiв 08.06 Студентська рада
J. Участь сryдентiв у заходtlх з нагоди,Щrтя

Скорботи i вшанування пам'ятi жертв вiйни в
УкраiЪi

22.06
Заступник декана

з вих. роботи

4, Звiти KypaTopiB.
23.06.

Заступник декана
з вих. роботи

5. Урочиста церемонiя BpyIeHmI дипломiв
бакалаврiв

24.06-28.06 Застулник декана
з вих.. роботи

6. Провести години куратора, на яких
розгJIянуги наступнi теми:

о Конституцiя Украiни;
о Аналiз успiшностi за травень та

червень;
о Лiтня сесiя.

Згiдно з
графiком

проведеннrI
годин

KypaTopiB

Куратори

Заступник декана .а

фiзико-математичного факультету л ,/
з виховноiроботи a И.*Б/ о. дд4трIенко

/
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