


План виховної роботи ННІМП на 2022 рік 

Організаційна робота 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавці  

1 2 3 4 

1. Організація поселення 

студентів у гуртожиток 

 

До 15 вересня 

2022 року 

Комендант гуртожитку, 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, голова студентської 

колегії УМО, староста 

гуртожитку 

2. Складання графіків 

відвідування гуртожитку 

кураторами груп 

До 10 вересня 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп 

3. Складання графіків 

чергування студентів у 

гуртожитку 

 

Щомісяця 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, староста гуртожитку, 

старости гуртожитку  

4. Вивчення заступником 

директора з навчально-

виховної роботи ННІМП 

керівних документів щодо 

організації виховної роботи у 

ДЗВО «УМО» 

 

 

Упродовж року 

 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП 

5. Ознайомлення з нормативно-

правовою документацією 

членів Студентської колегії 

УМО щодо організації 

роботи студентського 

самоврядування в ДЗВО 

«УМО» 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, провідний юрист-

консульт Університету, голова 

студентської колегії УМО, 

члени Студентської колегії 

УМО  

6. Супровід та вдосконалення 

сторінки Студентського 

самоврядування на сайті 

Університету та сторінок у 

соціальних мережах 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, голова студентської 

колегії УМО, керівник 

інформаційно-

профорієнтаційного відділу, 

члени Студентської колегії 

УМО 

7. Проведення соціологічного 

опитування студентів щодо 

ефективності виховної 

роботи та роботи 

адміністрації гуртожитку 

Університету 

 

 

Упродовж року 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп 



8. Участь у проведенні 

загальних зборів студентів 

денної форми навчання 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП 

9. Проведення інструктажів з 

техніки безпеки для 

студентів денної форми 

навчання 

 

Упродовж року 

Інженер з техніки безпеки, 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП 

10. Організація та проведення 

організаційних зборів для 

студентів-першокурсників  

 

До 05 вересня 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, керівники відділів 

ННІМП, голова Студентської 

колегії УМО 

11. Організація зустрічей 

студентів з адміністрацією 

Університету 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп 

12. Участь у засіданнях Вчених 

рад Університету 

менеджменту освіти та 

Навчально-наукового 

інституту менеджменту та 

психології 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, голова та представник 

Студентської колегії УМО 

13. Проведення індивідуальних 

зустрічей зі студентами, 

батьками студентів, бесіди та 

консультації з питань 

навчання та виховання 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп 

14. Організація проведення 

заходів з профорієнтаційної 

роботи « День відкритих 

дверей»  

 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, відповідальний 

секретар приймальної комісії, 

голова студентської колегії 

УМО, керівник студентського 

клубу 

15. Організація випускних 

заходів для студентів денної 

форми навчання 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, голова студентської 

колегії УМО, керівник 

студентського клубу, куратори 

академічних груп, науково-

педагогічні працівники кафедр 

ННІМП 

 

 

 

 



Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи 

№ з/п Зміст роботи  Термін 

виконання  

Виконавці 

1 2 3 4 

1. Формування планів роботи: 

а) кураторів До 01 жовтня 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп, староста гуртожитку 
г) Студентської колегії УМО До 01 жовтня 

2022 року 

2.  Проведення нарад: 

а) Студентської колегії УМО Другий 

понеділок 

кожного місяця 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, голова Студентської 

колегії УМО 
б) старостату  Третя середа  

кожного місяця 

д) кураторів Після засідання 

кафедр, 

кожного місяця 

3. Організація навчання активу: 

б) старост академічних груп Упродовж року  

 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП 

в) членів Студентської колегії 

УМО 

Упродовж року 

4. Надання інформаційних 

матеріалів про студентське 

життя для розміщення на 

сторонці «Студентам» сайту 

Університету та соціальних 

мережах 

 

 

Упродовж року 

 

Основні напрями виховної роботи зі здобувачами вищої освіти 

№ з/п Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавці  

1 2 3 4 

Патріотичне виховання  

1. Організація та проведення 

виховної години присвяченої 

Дню соборності України та 

Дню пам’яті героїв Крут 

 

Січень 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, члени Студентської 

колегії УМО 

2. Організація та проведення 

пам’ятних заходів до Дня 

Героїв Небесної Сотні  

 

Лютий  

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, члени Студентської 

колегії УМО 

3. Організація та проведення 

Шевченківських днів 

 

 

Березень 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, кафедра управління 



2022 року проектами та загально фахових 

дисциплін, члени Студентської 

колегії УМО 

4. Організація та проведення 

благодійної ярмарку 

 

Березень-квітень 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

5. Організація флешмобу 

присвяченого Дню 

вишиванки 

 

Травень 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, члени Студентської 

колегії УМО 

6. Організація та проведення 

заходів щодо трагічних подій 

у Бабиному Яру 

Вересень  

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, члени Студентської 

колегії УМО, куратори 

академічних груп 

7. Організація та проведення 

декади до Дня захисника та 

захисниць України та Дня 

українського козацтва  

 

Жовтень, грудень 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, члени Студентської 

колегії УМО 

8. Організація та проведення 

виховної години, 

присвяченої 

пам’яті жертв Голодомору 

1932–1933 рр. 

Листопад 2022 р. Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, 

кафедри ННІМП 

ДЗВО «УМО», голова 

Студентської колегії 

Університету 

9. Організація тематичних 

екскурсій до музеїв міста, 

району, області 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори груп, 

науково-педагогічні 

працівники кафедри ННІМП 

Правове виховання 

 

 

1. 

Ознайомлення студентів з 

їхніми правами та 

обов’язками відповідно до 

Закону України «Про освіту» 

та Закону України «Про 

вищу освіту», із правилами 

проживання та внутрішнього 

розпорядку у гуртожитку 

ДЗВО «УМО» 

 

Вересень  

2022 року,  

упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, комендант 

гуртожитку, староста 

гуртожитку, провідний юрист-

консульт Університету  

2. Організація та проведення 

заходів щодо протидії 

хабарництву, зловживанням і 

корупції в закладах освіти 

 

Упродовж року  

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, куратори академічних 

груп, провідний юрист-

консульт Університету 



3. Відвідування виставки 

присвяченої Дню Європи у 

Державній науково-

педагогічній бібліотеці 

України імені                           

В.О. Сухомлинського       

НАПН України 

Травень 2022 р. Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

4. Проведення індивідуальної 

виховної роботи зі 

студентами, схильними до 

правопорушень 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

5. Організація та проведення 

інформаційної години 

присвяченої Міжнародному 

дню боротьби з корупцією 

  

Грудень 2022 р. 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи, 

кафедри ННІМП ДЗВО «УМО 

6. Розміщення нормативно-

правових документів 

стосовно виховної роботи на 

сайті Університету  

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП 

Моральне виховання 

1. Організація та проведення 

святкового концерту до 

Міжнародного жіночого дня 

 

Березень  

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

2. Організація та проведення 

святкового концерту до «Дня 

працівника освіти» 

 

Жовтень 

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

3. Організація психологічного 

супроводу та консультування 

студентів 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, психологічна служба 

4. Залучення студентів до 

волонтерського руху, 

встановлення контактів з 

громадськими організаціями 

міста, зі службою 

соціального захисту міського 

виконавчого комітету 

 

 

 

Упродовж року 

Куратори академічних груп, 

кафедри педагогіки, 

управління та адміністрування 

і кафедри психології та 

особистісного розвитку 

5.  Організація та проведення 

благодійної акції «Зігрій 

дитяче серце» 

Грудень 2022 р. Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 



Естетичне виховання 

1. Залучення студентів до 

участі в роботі гуртків за 

інтересами та творчих 

колективів ДЗВО «УМО» 

 

 

Упродовж року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи, 

голова Студентської колегії 

Університету, керівники 

гуртків та творчих колективів 

ДЗВО «УМО» 

Організація і проведення заходів: 

1. Організація та проведення 

урочистого заходу «Посвята 

у студенти»  

 

 

Вересень  

2022 року 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

ННІМП, Голова Студентської 

колегії УМО, члени 

Студентської колегії УМО 

2. Організація та проведення 

новорічного концерту 

Грудень 

2022 р. 

Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

3. Організація та проведення 

Дня 

студентського гру (змагання 

на 

Кубок ректора) 

Квітень 2022 р. Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

4. Випуск Студентської газети 

«StudLife» 

щоквартально Заступник директора з 

навчально-виховної роботи, 

голова Студентської колегії , 

старости академічних груп 

5. Проведення тематичних 

заходів (за результатами 

опитування студентів) 

Постійно Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

6. Організація роботи «Бізнес-

клубу» 

Щоквартально Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, 

голова Студентської 

колегії Університету 

Екологічне виховання 

1. Організація та проведення 

пам’ятних заходів до річниці 

аварії на Чорнобильській 

АЕС 

Квітень 2022 р. Заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи, 

кафедри ННІМП 

ДЗВО «УМО», 

старости академічних 




