
 

                                                                                      План 

 виховної роботи та національно-патріотичного виховання студентів  

факультету фізичної культури та  спорту 

на 2017 – 2018 н.р. 

 

 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

  Відмітка про 

   виконання 

 І. Організаційно - методичне забезпечення  

1.  Проведення лекції  студентам I курсу на 

тему: -  « Від проголошення Незалежності 

до нової України»  

-„Права  та обов’язки студентів у ВНЗ”. 

1 вересня Куратори груп. 

 

 

   

2.    Проведення зборів студентського  

активу факультету. Вибори старост 

академічних груп. 

До 

6.09.2017. 

 

 

 

Студентська 

рада , старости 

груп. 

 

   

3. Проведення  лекцій на тему: 

- « Студентський етикет ”. 

Вересень 

 

 

Куратори.    

4.    Підготовка до святкування 103-ї річниці 

від Дня заснування університету 

 

 

 

Вересень 

Жовтень 

        2017. 

 

 

Декан,  

зав. кафедрами,  

викладачі, студ. 

Рада. 

Спорт клуб, 

   

5. Проведення змагань на першість 

факультету   присвячених  до «Дня 

університету» з : 

- міні футболу; 

 

 

 

11-15.09.17 

Богатир В.Г. , 

Вертилецький 

О.І., 

Кулаков Ю.Е. 

 



- волейболу; 

- баскетболу; 

18-22.09.17 

25-29.09.17 

 

 

6. Проведення змагань на першість 

університету   присвячених  до «Дня 

університету» з : 

- міні футболу; 

- волейболу; 

- баскетболу; 

 

 

 

09-13.10.17 

16-20.10.17 

02-06.10.17 

Вертилецький 

О.І., 

Кулаков Ю.Е 

Богатир В.Г. , 

 

7. Контроль за відвідуванням занять та 

успішністю навчання студентів. 

Протягом  

навчального 

року. 

 Студ. рада. 

 

    

8. Залучання студентів до участі в 

факультетських,  університетських та 

міських масових виховних заходах. 

Протягом  

навчального 

року 

Заст. декана, 

куратори.  

 

   

9. Участь в  «Осінньому балі» університету. Вересень 

2017. 

Студ. рада 

 

   

10. Проведення круглого столу «Наукові і 

освітні аспекти пам’яті про «Бабин Яр» 

Жовтень 

2017. 

Студ. рада. 

 

   

11.  Поклад квітів до пам’ятника жертв 

Голодомору.  

Жовтень 

2017. 

Студ. рада.      

12. Проведення лекцій студентам І та ІІ курсу 

на теми: 

- «Зовнішній вигляд студента – 

віддзеркалення  внутрішнього світу»; 

– « Особливості педагогічної роботи в 

закладах освіти»; 

- « Педагогічна практика як засіб 

формування особистості майбутнього 

вчителя». 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Грудень. 

Куратори,  

студ. рада. 

    

13. Проведення батьківських зборів для Листопад  Деканат,    



студентів 1 курсу. 

 

2017р. студ. рада, 

зав. кафедр, 

куратори груп. 

14. Проведення  лекції для студентів на тему: 

«Видатний педагог В.О.Сухомлинський». 

30.09.17. Студ. рада.    

 ІІ. Національно-патріотичне виховання 

1. Прийняття  участі  в заходах присвячених  

Дню міста Миколаєва 

12 вересня. Студ. рада.      

2.    Проведення спортивно – патріотичного 

свята « Козацькі розваги» 

Жовтень Військова 

кафедра, 

викладачі 

кафедр 

факультету. 

    

3. Організація заходів присвячених 73-й 

річниці визволення України у ІІ Світовій 

війні. 

Жовтень 

28.10.2017. 

 Викладачі,  

студ. рада  

    

4. Відвідування музеїв м. Миколаєва:  

– «Миколаївський музей суднобудування 

і флоту»,  

– «Миколаївський обласний краєзнавчий 

музей», 

– «Миколаївський обласний художній 

музей імені В.В.Верещагіна».  

Жовтень 

2017р. 

 

Березень 

2018р. 

Викладачі  

Усатюк Г.Ф. 

Тихоміров А.І.  

 куратори 

    

5. Проведення  лекцій зі студентами І та ІІ 

курсів на тему: 

– „Національна символіка, як гордість 

історичного розвитку держави ”; 

– „Співпраця України та Європи ”. 

 

 

22.09.2017. 

 

27.10.2017. 

Заст. декана, 

куратори. 

    

6. Відвідування місць  бойової та трудової Травень Куратори,      



слави Миколаївщини. 2018року Студ. рада. 

7. Прийняття участі у заходах до дня 

«Партизанської слави Миколаївщини». 

 

 

Жовтень 

20.09.2017. 

Заступник 

декана, 

куратори,  

Студ. рада 

 

ІІІ. Інтелектуально-духовне виховання     

1. Проведення конкурсу  «Краща кімната» у 

гуртожитку №2. 

Березень 

2018. 

 Студ. рада.  

2.  Випуск щомісячної стін газети 

факультету. 

до 20 числа 

кожного 

місяця. 

Студ. рада.     

3. Проведення зустрічі з провідними 

фахівцями  фізичної культури,  спорту  та 

мистецтва. 

15.11. 2017. Куратори, 

Студ. рада. 

    

4. Залучення студентів до занять у гуртках 

творчого центру „Естетика” 

Протягом 

року 

Заст. декана, 

куратори,   

студ. рада. 

    

5. Відвідування виставок, театрів, музеїв, 

пам’ятних місць міста Миколаєва. 

Протягом 

навчального 

року. 

Куратори, 

студ.рада. 

 

6. Організація оздоровчої туристичної 

поїздки до Карпат. 

 

Січень – 

лютий 

2018р. 

Куратори, 

Студ. рада. 

    

                                               IV. Громадсько-правове виховання 

1. Проведення бесіди зі студентами на тему: 

„Основні заходи самоконтролю  та 

взаємодопомоги у навчанні». 

Вересень 

2017 

 лютий 

       2018. 

Куратори. 

 

    

2. Проведення бесід на правові теми: 

– „Правовий лікбез”; 

– „Основні законодавчі акти у 

Листопад 

2017р. 

Лютий 

Студ. рада.    



педагогічній діяльності ”. 

 

2018р. 

3. Проведення лекцій  на тему: «Норми 

культури поведінки громадянина України 

в громадських місцях.» 

Жовтень 

2017р. 

Заст. декана, 

куратори. 

   

4. Проведення лекції на тему: „Роль 

економіки у сучасному розвитку України 

”. 

Лютий  

2018 р. 

Куратори. 

 

 

5. Належне ставлення до екологічного стану 

природоохоронних зон Миколаївської 

області. 

протягом 

року 

Куратори.    

6. Бесіда зі студентами IV курсу на тему: 

„Моя рідна природа, моя рідна земля ”. 

Квітень 2018 Студ. рада    

7. Проведення бесіди зі студентами І курсу 

„Політичне та економічне становище 

України”. 

Листопад 

2017 р. 

Куратори І 

курсу. 

    

8. Прийняття участі у міжвузівських 

екологічних акціях. 

Протягом 

року. 

Студ. рада.    

9. Проведення бесід на екологічні теми під 

час проходження студентами туристичних 

занять, літніх учбових табірних зборів та 

туристичних походів. 

Квітень, 

Травень 

2018. 

Викладачі 

кафедр. 

 

10. Проведення бесіди в академічних групах  

до Дня 

Конституції України  

26-27  

Червня 

2018р. 

Викладачі 

 куратори 

    

V. Естетичне виховання 

 

    

1. Проведення бесід зі студентам ІV курсу на 

тему: „Морально-естетичне виховання 

педагога, вчителя фізичної культури, 

тренера, організатора туристичної роботи ”. 

Березень 

2018 р. 

 

 

 

Студ. рада 

     



  

2. Проведення  лекцій:  

– „Моральний облік студента ”, 

– „Моральні принципи і демократичні 

основи існування сучасного суспільства 

”. 

 

24.10.2017. 

08.11.2017. 

Куратори ,  

студ. рада. 

     

3. Проведення бесіди зі студентами ІІІ курсу: 

„Студент-практикант – дзеркало поведінки 

учнів ”. 

 

Листопад 

2017. 

 Методисти .      

                                                                 VІ. Трудове виховання 

1. Залучення студентів до підготовки 

аудиторій,   до зимових умов навчання. 

Листопад 

2017р. 

Куратори,   

студ. рада. 

    

2 Упорядкування території факультету, 

університету.  

.  

  На протязі 

року. 

Куратори,  

студ. рада. 

 

    

3. Участь студентів в благоустрої території в 

літньому оздоровчому таборі «Моряна»  під 

час проходження літніх учбових табірних 

зборів у  

с. Рибаківка. 

Травень 

2018р. 

Заст. декана, 

куратори, студ. 

рада. 

    

         VІІ. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

1. Проведення масової ранкової гімнастики зі 

студентами та викладачами університету, до 

дня фізичної культури та спорту. 

 

8 вересня 

2017р. 

 

Студ . 

рада.,викладачі 

кафедри 

фізичного 

виховання. 

 

 

2.   Проведення  турніру першості факультету, 

університету з   «міні футболу» 

присвяченому Дню університету 

11-15.09.17 

09-13.10.17 

Спортклуб 

Богатир В.Г. 
   



3. Прийняття участі у факультетському  

спортивно-патріотичному заході „Козацькі 

розваги ”.   

Жовтень. 

2017. 

Військова 

кафедра, 

викладачі 

кафедр. 

 

4. Проведення турніру з волейболу, футболу, 

баскетболу до Дня здоров’я 

Квітень 

2018р. 

Студ.  рада. 

 

 

5. Провести туристичний похід по містах 

бойової та трудової слави Миколаївщини. 

Травень 

2018року. 

Куратори.    

6. 

 

 

 Проведення  турніру з міні футболу на 

честь Памяті Героїв АТО. 

  

 

     Травень  

     2018р. 

 

 

Студ. рада, 

 спорт. клуб. 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету фізичної культури та спорту                                                           Г.Б.Жигадло 


