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2019 р. 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

Організаційна робота 

1.  Вересень – 2019 р. 

а) участь у проведенні заходів, 

присвячених Дню знань та початку 

нового навчального року; 

 

б) День знань. Урочистості з дня свята: 

- збори студентів 1 курсу в 

присутності батьків; 

- вручення студентських квитків 

та залікових книжок; 

- ознайомлення з традиціями, 

історією факультету, 

досягненнями в науці, спорті, 

навчанні; 

- обговорення питання вибору 

спеціалізації (СПВ з видів 

спорту); 

в) нарада з наставниками академгруп з 

питань планування та реалізації 

виховної роботи у новому навчальному 

році; 

г) підтримка зв’язків з комендантом 

гуртожитку №4 з питань поселення 

студентів та облаштування їх 

помешкань; 

д) провести збори в академічних 

групах зі студентами 1–4 курсів з 

порядком денним: 

- завдання та обов’язки під час 

навчання у вузі; 

- вибори активів груп (1 курс); 

- підведення підсумків навчально-

виховної роботи за минулий 

навчальний рік (2–4 курси); 

е) підготовка та участь студентів у 

відзначенні Дня фізичної культури та 

спорту України; 

– виставка спортивних досягнень 

факультету (фотографії кращих 

спортсменів факультету, кубки, 

грамоти, медалі, публікації 

викладачів); 

 

02.09.19 р. 

 

 

 

02.09.19 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 06.09.19 р. 

 

 

 

до 06.09.19 р. 

 

 

 

30.08.–

06.09.18р.  

 

 

 

Перша неділя 

вересня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан, 

заступник декана 

з виховної та 

профорієнтаційн

ої роботи, 

куратори  

академічних груп 

студентів, 

тренери груп 

СПВ 

 

 

 

 

 

 

Заступник декана 

з виховної та 

профорієнтаційн

ої роботи, 

куратори  

академічних груп 

студентів. 

Тренери груп 

СПВ, куратори 

 

 

Заст. декана з 

виховної роботи 

 

 

 

 

Куратори, зав. 

кафедрами 

 

 

 

 

 

 



– участь студентів та викладачів 

факультету в урочистостях до дня  

фізичної культури та спорту України 

(урочисті збори, нагородження 

викладачів та студентів за досягнення, 

святковий концерт); 

є) ознайомлення першокурсників з 

історією університету. Проведення 

екскурсії до музею історії університету 

та історико-краєзнавчого музею міста.  

ж) участь у проведення заходів, 

присвячених 70-й річниці факультету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деканат, 

куратори  

академічних 

груп, студентів. 

2.  Жовтень – 2019 р. 

а) відзначення Дня вчителя: 

- в академічних групах провести 

бесіду на тему: “Вчитель 

фізичної культури”; “Тренер”, 

“Спеціаліст з фізичної 

реабілітації”. 

- організувати зустрічі з 

провідними вчителями міста; 

б) проведення виховних заходів в 

академічних групах за планами 

кураторів: 

- систематичний контроль за 

трудовою дисципліною та 

успішністю студентів; 

- прибирання аудиторій, кабінетів, 

лабораторій та територій 

закріплених за кафедрами та 

факультетом; 

- санітарно-гігієнічний стан кімнат 

студентського гуртожитку №4. 

в) Участь у загальноміському заході 

„Посвята першокурсників у 

кам’янчани“. 

г) участь у проведення святкового 

концерту до Дня захисника України 

„Нашим героям і захисникам“. 

 

 

 

Упродовж  

місяця 

 

 

 

Куратори академ. 

груп 

 

 

 

 

 

Відповідальний 

за вих. роботу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний 

за вих. роботу 

Куратори академ. 

груп  

 

 

 



3.  Листопад – 2019 р. 

а) відзначення Міжнародного дня 

студента: 

- провести збори в академгрупах 

присвячених Дню студента; 

- підготувати та провести КВК 

серед студентів І курсу 

університету; 

б) провести перевірку стану 

навчальних аудиторій, кабінетів, 

майна; 

в) зустріч студентів факультету із 

чемпіонами України, Світу та Європи з 

важкої атлетики, бодібілдингу, 

гирьового спорту. 

г) Семінар-практикум “Організація і 

проведення кураторських годин” (з 

досвіду роботи кращих кураторів). 

д) тиждень кафедри легкої атлетики  

г) участь у проведенні чемпіонату 

університету з брейн-рингу на Кубок 

ректора. 

д) участь у національно-патріотичній 

акції „Запали свічку пам’яті“ з нагоди 

вшанування пам’яті жертв голодомору 

та політичних репресій. 

е) провести батьківські збори студентів 

1 курсу факультету щодо  підготовки 

до зимової екзаменаційної сесії. 

 

 

 

08.11.19 р. 

 

 

 

 

 

 

до 22.11.19 р. 

 

 

За 

університет 

ським планом 

 

 

 

Упродовж 

місяця 

 

 

 

Друга 

половина 

місяця 

 

 

 

 

 

Куратори академ. 

груп 

 

 

 

 

 

 

Заступники 

декана факу-

льтету з виховної 

та 

профорієнтаційн

ої роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний 

за вих. роботу 

Куратори академ. 

груп  

 

4.  Грудень – 2019 р. 

а) провести збори зі студентами 

факультету щодо  підготовки до 

зимової екзаменаційної сесії; 

б) на засіданнях кафедр факультету 

заслухати студентів, що мають біжучу 

неуспішність та пропуски занять; 

в) підготувати та вислати листи 

(повідомлення) батькам студентів, які 

не встигають у навчанні; 

г) в академгрупах провести бесіди-

зустрічі з ветеранами Збройних Сил 

України; 

е) провести спортивний вечір по 

 

до 1 грудня 

 

 

до 10.12.19 

 

 

 

 

 

05.12.19 р. 

 

 

 

 

Куратори 

 

 

Зав. кафедрами, 

куратори 

 

Куратори 

 

Куратори, 

відповідальні за 

вих. роботу 

Деканат, відпов. 

за вих. роботу 



підведенню підсумків спортивної 

діяльності студентів факультету за 

календарний рік; 

є) колективу факультету прийняти 

активну участь у святкуванні Нового 

року. 

з) зустріч студентів факультету з 

чемпіонами Світу та Європи зі 

спортивної акробатики, та МСМК з 

фехтування Аліною Комащук. 

ж) тиждень кафедри медико-

біологічних основ фізичного 

виховання і спорту.  

к) взяти під контроль хід здачі зимової 

екзаменаційної сесії студентами денної 

форми навчання. 

 

 

За 

призначенням 

 

 

За 

визначеною 

датою 

 

 

 

Перша 

половина 

місяця 

Упродовж 

сесії 

 

куратори 

Деканат, відпов. 

за вих. роботу 

Деканат, 

кафедри, студ. 

активи 

Деканат, відпов. 

за вих. роботу 

 

 

Деканат, 

куратори, 

тренери груп 

СПВ  



Національно-патріотичне виховання 

5. Участь у проведенні тематичних 

виховних заходів, присвячених Дню 

Українського козацтва, Дню захисника 

України. Зустріч студентів із 

учасниками бойових дій на Сході 

України. 

Жовтень 

2019 р. 

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

профорієнтаційн

ої роботи, 

куратори 

академічних груп 

студентів. 
6. Проведення тематичних бесід, виховних 

годин з нагоди Дня гідності та свободи. 

Листопад 

2019 р. 

7. Участь у міських заходах з нагоди Дня 

гідності та свободи. 

21.11.2019 р. 

Громадянсько-правове виховання 

8 Проведення круглих столів, тренінгів, 

бесід, майстер-класів для студентської 

молоді спільно з Кам’янець-

Подільським відділенням поліції ГУНП 

в Хмельницькій області. 

Упродовж 

семестру. 

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

профорієнтацій-

ної роботи. 

9 Участь у проведенні круглих столів, 

тренінгів, бесід, майстер-класів для 

студентської молоді спільно з 

Асоціацією юристів м. Кам’янця-

Подільського. 

10 Участь в організація зустрічей з 

представниками правоохоронних 

органів у рамках реалізації 

правопросвітницького проекту „Я маю 

право!“ (на виконання Указу 

Президента України від 14 листопада 

2017 р. № 361/2017). 

11 Організація зустрічей студентів з 

представниками органів місцевого 

самоврядування з нагоди відзначення 

Дня місцевого самоврядування.  

Листопад –

грудень 

2019 р. 

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

профорієнтацій-

ної роботи. 
12 Організація тижня права, присвяченого 

Дню захисту прав людини. 

02-06.12. 

2019 р. 

Моральне виховання 

13 Участь волонтерів університету в акції 

„Врятуй життя – стань донором“. 

Вересень –

грудень 

2019 р. 

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

профорієнтаційн

ої роботи, 

куратори 

академічних груп 

студентів. 

14 Організація благодійних заходів для 

дітей-сиріт та дітей з особливими 

потребами. 

15 Участь студентів-волонтерів в 

університетських, міських, обласних та 

всеукраїнських благодійних акціях, 



соціальних проектах тощо. 

16 Проведення круглих столів, тренінгів, 

бесід, майстер-класів для студентської 

молоді спільно з Кам’янець-

Подільським міським Центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

Упродовж 

семестру. 

17 Проведення індивідуальних бесід зі 

студентами щодо навичок моральної 

поведінки. 

18 Організація участі студентів-волонтерів 

у міських заходах з нагоди відзначення 

Міжнародного дня волонтерів. 

05.12.2019 р. Заступник декана 

факультету з  

виховної та 

профорієнтаційн

ої роботи, 

куратори акаде-

мічних груп 

студентів. 

Естетичне виховання 

19 Участь в організації та проведенні 

конкурсу „Міс університет-2019“. 

Вересень 

2019 р. 

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

проф-

орієнтаційної 

роботи, куратори 

академічних груп 

студентів. 

20 Участь у фестивалі першокурсників 

„Ми талановиті!“.  

21 Участь у організації та проведенні 

фотовиставки „Університет очима 

студентів“. 

Жовтень 

2019р. 

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

проф-

орієнтаційної 

роботи, куратори 

академічних груп 

студентів. 

Культурно-просвітницька робота 

22 Участь в організації тематичної 

екскурсії „Кам’янець-Подільський: 

історія та сучасність. Місто, в якому я 

навчаюся“. 

Вересень 

2019 р. 

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

профорієнтацій-

ної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студентів І 



курсу. 

23 Участь у півфіналі команд студентської 

ліги КВН університету. 

Листопад 

2019 р. 

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

проф-

орієнтаційної 

роботи, 

куратори. 

24 Участь команд студентської ліги КВН 

університету в міських та обласних 

змаганнях. 
Упродовж 

семестру. 

Професійне (трудове) виховання 

25 Проведення роз’яснювальної роботи зі 

студентами, які мають низький рівень 

мотивації до навчання, пропуски 

навчальних занять, порушують Правила 

внутрішнього розпорядку університету. Повсякчас. 

Деканат, 

заступник декана 

факультету з 

виховної та 

профорієнта-

ційної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студентів. 

26 Проведення виховних заходів щодо 

дбайливого ставлення студентів до 

обладнання й устаткування аудиторій 

університету. 

27 Участь у проведенні круглих столів, 

тренінгів, бесід, майстер-класів для 

студентської молоді спільно з 

Кам’янець-Подільським міським 

центром зайнятості. 

Упродовж 

семестру. 

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

профорієнтацій-

ної роботи. 

28 Участь в організації та проведенні 

заходів з нагоди відзначення 

Всесвітнього дня вчителя та Дня 

працівників освіти. 

Жовтень 

2019 р. 

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

проф-

орієнтаційної 

роботи, куратори 

академічних груп 

студентів. 

Фізичне виховання (формування здорового способу життя) 

29 Участь студентів у загальноуніверситет-

ських спортивних заходах. 

Упродовж 

семестру, 

згідно з 

планом 

спортивно-

оздоровчої 

роботи  

Заступник декана 

факультету з 

виховної та 

профорієнта-

ційної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студентів. 

30 
Організація та проведення заходів з 

нагоди Дня фізичної культури і спорту. 

Вересень 

2019 р. 

Воронецький 

В. Б., заступник 

декана 



факультету з 

виховної та 

профорієнта-

ційної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студентів. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  

Організація засідань сенату 

університету, студентських рад 

факультетів та гуртожитків. 

Упродовж 

семестру 

Спікер сенату 

університету, 

голови 

студентських рад 

факультетів, 

гуртожитків. 

2.  

Співпраця з органами студентського 

самоврядування інших закладів вищої 

освіти України. 

Сенат 

університету. 

3.  

Організація та проведення прямих 

таємних виборів студентів до 

колегіальних органів управління та 

органів громадського самоврядування 

університету. 

Вересень 

2019 р. 

Студентська 

виборча комісія 

університету. 

4.  

Організація участі студентів І курсу у 

фестивалі першокурсників „Ми талано-

виті!“. 

Спікер сенату 

університету, 

голови 

студентських рад 

факультетів. 
5.  

Організація участі студентів у конкурсі 

„Міс університет-2019“. 

6.  

Організація участі студентів у заходах 

до 70-річчя факультету фізичної 

культури. 

Студентських рад 

факультету 

7.  

Організація участі студентів у 

фотовиставці «Університет очима 

студентів» Жовтень 

2019 р. 
Спікер сенату, 

університету, 

голови 

студентських рад 

факультетів. 

8.  

Участь у міських заходах, присвячених 

Дню Українського козацтва, Дню 

захисника України.  

9.  
Організація заходів з нагоди Дня 

студента. Листопад 

2019 р. 
10.  

Участь у міських заходах, присвячених 

Дню гідності та свободи. 

11.  
Участь у заходах (процесах) щодо забез-

печення якості вищої освіти. 

Упродовж 

семестру 

Сенат 

університету. 



Організація та проведення анкетування 

студентів університету щодо 

актуальних питань організації 

освітнього процесу, науково-дослідної 

роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, 

побуту та харчування студентів. 

12.  
Участь волонтерів університету в акції 

„Врятуй життя – стань донором“. 

Спікер сенату 

університету, 

голови 

студентських рад 

факультетів. 

13.  

Організація благодійних заходів для 

дітей-сиріт та дітей з особливими 

потребами. 

14.  

Участь студентів-волонтерів в 

університетських, міських, обласних та 

всеукраїнських благодійних акціях, 

соціальних проектах тощо. 

15.  
Організація та проведення конференції 

студентів університету. 

Січень 

2020 р. 
Спікер сенату 

університету, 

голови 

студентських рад 

факультетів. 
16.  

Планування роботи органів 

студентського самоврядування 

університету на ІІ семестр 2018-2019 

н. р.  

До  

15.01.2020 р. 

17.  

Підготовка та затвердження Звіту про 

виконання кошторису органів 

студентського самоврядування 

університету за 2018 рік та 

затвердження кошторису на 2019 рік. 

Січень 

2020 р. 

Спікер сенату 

університету. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА 

№ з/п Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1.  Організація роботи спортивних гуртків і 

секцій. 

Упродовж 

семестру. 

Солопчук Д.М., 

Воронецький 

В.Б. 

2.  Проведення першості університету з 

силових видів спорту. 

Вересень  

2019 р. 

Мисів В.М.,  

Воронецький 

В.Б. 

3.  Проведення Кубку ректора з міні-

футболу. 

Авінов В.Л.,  

Петров А.О 

4.  Проведення відкритої першості 

університету з волейболу (жінки). 

Клюс О.А. 

5.  Проведення першості університету зі 

стріт-болу. 

Одайник В.В. 

6.  Проведення відкритої першості 

університету з настільного тенісу. 

Алєксєєв О.О 



7.  Участь студентів університету в 

чемпіонаті міста з легкоатлетичного 

пробігу. 

Жовтень 

2019 р. 

Ротар О.В.,  

Вергуш О.М. 

8.  Проведення відкритого чемпіонату 

університету з боротьби сумо. 

Мазур В.Й.,  

Гуска М.Б. 

9.  Проведення відкритої першості 

університету з баскетболу (жінки). 

Одайник В.В. 

10.  Проведення першості університету з 

кульової стрільби. 

Коваль О.Г.,  

Кужель М.М. 

11.  Проведення чемпіонату університету з 

крос-фіту. 

Боднар А.О. 

12.  Проведення відкритої першості 

університету з волейболу (чоловіки). 

Прозар М.В.,  

Козак Є.П. 

13.  Участь студентів університету в 

чемпіонаті міста з боксу (турнір пам'яті 

М.С. Солопчука). 

Листопад 

2019 р. 

Приходько В.М.,  

Скавронський 

О.П.,  

Рябцев С.П. 

14.  Участь студентів університету у 

відкритому чемпіонаті міста зі 

спортивної гімнастики. 

Марчук Д.В.,  

Бабюк С.М. 

15.  Участь студентів університету у 

відкритому чемпіонаті міста зі стрибків 

на батуті. 

Марчук В.М. 

16.  Проведення відкритого чемпіонату 

університету з пляжного волейболу. 

Прозар М.В. 

17.  Проведення чемпіонату університету з 

шахів. 

Бойко Д.В.,  

Рябцев С.П. 

18.  Участь студентів університету у 

відкритому чемпіонаті міста з легкої 

атлетики. 

Листопад 

2019 р. 

Ротар О.В.,  

Ладиняк А.Б. 

19.  Проведення чемпіонату факультету 

фізичної культури з перетягування 

канату. 

Потапчук С.М.,  

Мисів В.М.,  

Юрчишин Ю.В. 

20.  Проведення відкритої першості 

факультету фізичної культури з вільної 

боротьби. 

Мазур В. Й.,  

Райтаровська І.В. 

21.  Проведення відкритої першості 

факультету фізичної культури з 

тхеквондо. 

Потапчук С.М. 

22.  Проведення відкритого чемпіонату 

університету з класичного жиму. 
Грудень 

2019 р. 

Воронецький 

В. Б.,  

Солопчук Д.М., 

Мисів В.М. 

 



23.  Проведення першості університету з 

настільного тенісу. 

Алєксєєв О.О 

24.  Проведення першості факультету 

фізичної культури з оздоровчого 

фітнесу. 

Погребняк Т.М. 

25.  Участь спортсменів університету в 

міських, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях. 

Упродовж 

семестру (за 

окремим 

графіком). 

Стасюк І.І.,  

Воронецький 

В.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник декана 

факультету фізичної культури 

з виховної та профорієнтаційної роботи     Стасюк В.А. 


