
План виховної роботи зі студентами факультету математики та 
інформатики  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» на 2019– 2020 навчальний рік 
 

№ 
п/п 

Зміст заходу Термін 
проведення 

Відповідальний 

I. Організаційні заходи 
1.1. Організація та проведення Дня знань і посвята у першокурсники 

студентів першого року навчання: 
- урочистий лекція; 
- посвята; 
- вручення студентських квитків 

01 вересня Деканат, завідувачі 
кафедр, 
академнаставники 

1.2. Призначення старост академічних груп і проведення наради 
старост 

До 09 вересня Деканат 

1.3. Призначення академнаставників навчальних груп До 09 вересня Деканат 
1.4. Проведення організаційно-виховних заходів із питань виробничих 

практик 
04 вересня Деканат, керівники 

практик 
1.5. Поселення студентів у гуртожиток До 11 вересня Голова студентського 

профбюро, деканат 
1.6. Інструктивно-методична нарада наставників академічних груп До 25 вересня Заступник декана з 

виховної роботи 
1.7. Організація планування та роботи студентського профспілкового 

бюро 
До 10 вересня Голова студентського 

профбюро 
1.8. Розподіл студентів у навчально-виховні семінари, проблемні групи, 

гуртки, секції 
До 25 вересня Заступник декана з 

виховної роботи, 
завідувачі кафедр 

1.9. Затвердження планів роботи академнаставників  До 25 вересня Завідувачі кафедр 
1.10. Здійснення контролю за проведенням виховних годин   Упродовж року Деканат 
1.11. Засідання Вченої ради факультету про підсумки навчально-

виховної роботи в осінньому семестрі та план роботи на 
поточний семестр 

Лютий Деканат, завідувачі 
кафедр, 
академнаставники 

1.12. Здійснення щоденного контролю за відвідуванням студентів Упродовж року Деканат  
 

 
2. Національно-патріотичне виховання 

2.1. Проведення екскурсій до музеїв міста Упродовж року Академнаставники, 
профорги, сенат 

 

2.2. Проведення виховних годин на патріотичну тематику Упродовж року Академнаставники  
2.3. Організація культурно-просвітницьких мандрівок містом Упродовж року Академнаставники, 

профорги, сенат 
 

2.4. Організація культурно-просвітницьких поїздок, визначними 
місцями Прикарпаття та України 

Упродовж року Академнаставники, 
профорги, сенат 

 

2.5. Проведення квестів, виховних годин на тему:  «Мій рідний край», 
«Моє рідне місто»,  «Мій рідний університет» 

До 27 травня Деканат, 
академнаставники 

2.6. «Дні вишиванки» на факультеті Раз на семестр Студентський сенат, 
профком 

 
3. Інтелектуально-духовне виховання 

3.1. Проведення академгодин, вікторин, випуск стіннівок. Святковий 
концерт до Дня працівника освіти 

До 06 жовтня Студентський сенат, 
профком, деканат, 
академнаставники 

3.2. Участь у КВК на Кубок профкому університету Жовтень Студентський 
профком 

3.3. Випуск тематичних радіопередач Щомісяця Студентський 
профком 

3.4. Рубрика «Цей день в історії математики» чи «Цей день в історії 
інформаційних технологій» 

Щомісяця Сенат, профком 

3.5. Проведення циклу ігор «Що? Де? Коли?» Раз на два місяці Профком 
3.6. Випуск факультетської газети «Міф-time» Раз на два місяці Сенат 
3.7. Проведення годин академнаставника, присвячених історії Лютий Академнаставники 



виникнення та традиціям свят (Стрітення, День святого 
Валентина, День захисника Вітчизни) 

3.8. Проведення Шевченківських днів 09-10 березня Профком, 
академнаставники 

3.9. Проведення вікторин, конкурсів стіннівок та карикатур до Дня 
сміху 

01 квітня Профком, 
академнаставники, 
деканат 

3.10. Участь у науковому семінарі, присвяченому Дню науки; участь у 
заходах до Дня університету 

13 травня Деканат, завідувачі 
кафедр 

3.11    
 

4. Громадсько-правове виховання 
4.1. Проведення лекцій на тему: «Формування правової культури 

студентів шляхом подолання правового нігілізму». Закони та 
нормативні акти 

Упродовж року Деканат, 
академнаставники 

4.2. Проведення лекцій, бесід на тему: «Механізми реалізації 
людиною і громадянином своїх прав, свобод і обов’язків” (до 
Міжнародного Дня прав людини) 

Грудень Академнаставники 

4.3. Проведення заходу, присвяченому «Героям Небесної сотні» Лютий Заступник декана з 
виховної роботи, 
академнаставники, 
сенат 

4.4. Проведення лекцій, бесід на тему: «Громадянське суспільство як 
основа правової держави», «Роль адміністративного права у 
житті громадян», «Норми цивільного права»,  

Упродовж року Академнаставники 

 
5. Морально-етичне виховання 

5.1. Організація відвідування викладачами гуртожитку, проведення 
бесід морально-етичного, побутового спрямування 

Упродовж року Заступник декана з 
виховної роботи, 
академнаставники 

5.2. Вивчення та аналіз морально-психологічного клімату в 
академічних групах 

Упродовж року Заступник декана з 
виховної роботи, 
академнаставники 

5.3. Проведення годин академнаставника з морально-етичного 
виховання 

Упродовж року Академнаставники 

5.4. Проведення акції «Святий Миколай йде до сиріт» Грудень Заступник декана з 
виховної роботи, 
академнаставники, 
сенат, профком 

 
6. Екологічне виховання 

6.1. Передвеликодня толока (прибирання факультетських аудиторій 
та території) 

квітня Деканат,  
студентський 
профком 

6.2. Встановлення на факультеті урн для сортування сміття Упродовж року Заступник декана з 
виховної роботи, 
Сенат, профком 

 
7. Художньо-естетичне виховання 

7.1. Організація відвідування театрів, художніх галерей міста Упродовж року Академнаставники,  
деканат 

7.2. Організація регулярної роботи гуртків студентської творчості Упродовж року Студентський сенат 
7.3. Підготовка студентської художньої творчості – «Весняна хвиля 

2019» 
Упродовж 
семестру 

Деканат, 
академнаствники, 
профком 

 
8. Трудове виховання 

8.1. Проведення бесід – «Формування фахових навичок, сприяння 
оволодінню студентами нормами професійних відносин у 
трудовому колективі під час навчання» 

Упродовж року Заступник декана з 
виховної роботи, 
академнаставники 

8.2. Проведення лекції на тему : «Як побудувати успішну кар’єру?” Жовтень Академнаставники 
8.3. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи факультету Упродовж року Деканат 



 
9. Формування здорового способу життя 

9.1. Проведення чемпіонату факультету з: 
- міні-футболу; 
- настільного тенісу; 
- волейболу; 
- шахів 
-дартсу 

Упродовж року Студентський 
профком, сенат 

9.2. Участь команд факультету в турнірі з волейболу на Кубок 
профкому 

Березень Студентський 
профком 

9.3. Участь спортивних команд факультету в XV університетській 
Спартакіаді 

Упродовж року Студентський 
профком 

 
 

10. Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота  
зі студентами та їх батьками, позапланові заходи 

10.1. Проведення заходів до Тижня факультету Березень Деканат, завідувачі 
кафедр, студентський 
профком, сенат 

10.2. Обговорення на засіданнях Ради факультету питань про 
стан виховної роботи зі студентами та звітів 
академнаставників 

Упродовж 
року 

Деканат 

10.3. Вивчення і поширення досвіду кращих 
академнаставників. Надання академнаставникам науково-
методичної допомоги . 

Упродовж 
року 

Деканат, кафедри 
 

10.4. Залучення викладачів і студентів до участі в 
загальноуніверситетських виховних заходах, святах, 
конференціях 

Упродовж 
року 

Деканат 

 

 
 
Заступник декана факультету 
математики та інформатики      __________  Л.П. Костишин 
 


