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ПЛАН 

виховної роботи Центральноукраїнського національного технічного 
університету на 2022-2023 навчальний рік 

 

Організаційна робота 
№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 2 3 4 

1 
Організація поселення студентів у 
гуртожитки університету 

Завідувачі гуртожитків 
з 15.08 по 
10.10.22 р. 

2 

Перевірка стану готовності: факультетів 
(нормативні документи, плани виховної 
роботи, списки кураторів, списки 
пільгових категорій), студентських 
громадських організацій, гуртожитків до 
роботи у новому навчальному році 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті, 

декани факультетів 
до 15.08.22 р. 

3 

Збори першокурсників та ознайомлення 
їх з життям університету (факультету). 
Лекція на тему «Славні традиції ЦНТУ: 
минуле і сучасне» 

Декани факультетів. 12.09.22 р. 

4 Наради з деканами 
Відповідальний за виховну 

роботу в університеті 
Щомісяця 

5 
Вивчення деканами факультетів керівних 
документів щодо організації виховної 
роботи у ВНЗ 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Вересень 

6 

Проведення Рад факультетів із 
наступним обговоренням на них питання 
щодо постановки виховної роботи зі 
здобувачами вищої освіти у 2022-2023 
н.р. 

Декани факультетів Щомісяця 

7 
Розробка тематик загально 
університетських кураторських годин 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

15.08.22 р. 

8 
Складання графіків відвідування 
гуртожитків кураторами академічних груп 

Декани факультетів до 15.09.22 р. 

9 

Формування органів студентського 
самоврядування: 
- призначення старост академічних 

груп (І курс); 
- обрання (поновлення) студентської 

ради гуртожитків; 
- обрання (поновлення) старост 

гуртожитків; 
- обрання (поновлення) студентської 

ради факультетів; 
- обрання (поновлення) студентської 

ради університету. 

 
 
 

Декани факультетів 
 

Голова студентської ради 
 

Голова студентської ради 
 

Декани факультетів 
 

Голова студентської ради 

 
 
 

до 16.09.22 р. 
 

до 21.09.22 р. 
 

до 20.09.22 р. 
 

до 23.09.22 р. 
 

до 29.09.22 р. 
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1 2 3 4 

10 

Створення електронного каталогу 
нормативно-правових актів щодо 
організації виховної роботи зі 
здобувачами вищої освіти ВНЗ 
(конвенції та декларації, закони, 
постанови, накази МОН України) 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Вересень 

11 

Організація і підготовка лекцій для 
студентів-першокурсників в курсі 
«Університетська освіта» з метою 
адаптації першокурсників до 
університетського навчання 

Декани факультетів, голова 
студентської ради 

Вересень - 
жовтень 

12 
Проведення лекції для студентів-
першокурсників на тему «Освіта під час 
воєнного стану» 

Декани факультетів, голова 
студентської ради 

Вересень 

13 

Організація наочної агітації у навчальних 
корпусах та студентському гуртожитку, 
спрямованих на висвітлення 
громадського життя університету 

Декани факультетів Протягом року 

14 
Організація зустрічей здобувачів вищої 
освіти І курсу з адміністрацією 
університету. 

Декани факультетів Протягом року 

15 

Організація індивідуальних зустрічей з 
батьками здобувачів вищої освіти, бесіди 
та консультації з питань навчання та 
виховання 

Декани факультетів Протягом року 

16 
Провести анкетування здобувачів вищої 
освіти з метою виявлення рівня їхньої 
професійної компетентності 

Куратори академічних груп 
і декани факультетів 

до 01.10.22 р. 

17 

Проведення соціологічного опитування 
здобувачів вищої освіти щодо 
ефективності виховної роботи та роботи 
адміністрації гуртожитків університету 

Декани факультетів 
Листопад -  

травень 

18 
Провести анкетування випускників щодо 
подальшого працевлаштування 

Куратори академічних груп 
і декани факультетів 

Листопад 2022 р. 

19 Дні відкритих дверей 
Декани і відповідальний 

секретар приймальної 
комісії 

Протягом року 

20 
Організація випускних вечорів та 
вручення дипломів 

Декани факультетів 
Грудень 2022 р. 
Червень 2023 р. 

21 
Організація і координація діяльності 
відповідальних за виховний процес в 
університеті 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 

22 

Координація планування та здійснення 
виховної роботи викладачами ЦНТУ 
(згідно з відповідним розділом 
індивідуального плану роботи 
викладача) 

Керівник центру з виховної 
роботи, декани факультетів 

Протягом року 

23 
Супровід та вдосконалення сайту Центру 
виховної роботи 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 
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Загальноуніверситетські заходи 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 

Проведення заходів щодо формування 
здорового способу життя (боротьби з 
палінням, алкогольною залежністю, 
наркоманією, профілактика соціальних 
захворювань) 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті, 

декани факультетів 
Протягом року 

2 
День відкритих дверей для вступників 
ЦНТУ 

Ректорат і декани 
Жовтень -  

квітень 

3 
Організація і проведення щорічної 
студентської спартакіади з різних видів 
спорту 

Керівник спортивного клубу Протягом року 

4 
Інтелектуальний проект 
«Найрозумніший першокурсник» 

Профком студентів Квітень 2023 р. 

5 
Проведення конкурсу «Гордість 
національного - 2023» 

Профком студентів, 
студентський молодіжний 

клуб, студентська рада 
університету 

Травень 2023 р. 

6 
Проведення урочистих заходів з нагоди 
відзначення Дня пам’яті та примирення 

Студентська рада, профком 
студентів, студентський 

молодіжний клуб 
Травень 2023 р. 

7 
Спортивне свято присвячене підведенню 
підсумків у спорті за 2022-2023 
навчальний рік 

Керівник спортивного клубу Червень 2023 р. 

 

Організаційно методичне забезпечення виховної роботи 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 

Формування планів роботи: 
- куратора академічної групи; 
- студради факультетів; 
- студради гуртожитку; 
- студради університету. 

 
Декани факультетів 
Декани факультетів 

Голова студентської ради 
Голова студентської ради 

 
до 26.09.22 р. 
до 28.09.22 р. 
до 29.09.22 р. 
до 29.09.22 р. 

2 

Проведення нарад: 
- старост; 
- кураторів академічних груп; 
- студради факультетів; 
- студради гуртожитків; 
- студради університету. 

 
Декани факультетів 
Декани факультетів 

Голова студентської ради 
Голова студентської ради 
Голова студентської ради 

Щомісяця 

3 Випуск газети «Студентський вісник» 

Головний редактор газети 
О. Виноградов, 

відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 

 

Основні напрямки виховної роботи зі здобувачами вищої освіти 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 
Ознайомлення здобувачів вищої освіти І-
го курсу з історією університету, міста та 
району 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Вересень 2022 р. 

2 
Організація екскурсій у музеї міста, 
району і області 

Декани факультетів Протягом року 
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3 
Реалізація Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України» на 2018-
2023 роки 

Ректорат Протягом року 

4 
Складання планів та графіків виховної 
роботи в гуртожитках 

Декани факультетів 
Вересень 2022 р. 
Лютий 2023 р. 

5 

Організація перевірки умов проживання 
в гуртожитках, виконання здобувачами 
вищої освіти правил внутрішнього 
розпорядку 

Куратори академічних груп, 
декани факультетів 

Протягом року 

6 
Виконання Міжгалузевої програми 
«Пізнай свою країну» 

Декани факультетів Протягом року 

7 
Проведення тематичних виставок до 
ювілейних дат діячів культури, 
мистецтва і науки України 

Завідувач бібліотеки Протягом року 

8 

Проведення заходів по гуртожитках у 
системі всеукраїнських акцій 
«Антинаркотик», «АнтиСНІД», 
«Тверезість», «Життя без паління». 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті, 
декани факультетів, 

студентська рада 

Протягом року 

9 

Здійснення контролю відвідування 
навчальних занять студентами, аналіз 
пропусків без поважних причин та 
розробка заходів щодо їх ліквідації 

Куратори академічних груп, 
декани факультетів 

Протягом року 

10 
Індивідуальна робота зі здобувачами 
вищої освіти з питань відвідування 
занять, успішності та ін. 

Куратори академічних груп, 
декани факультетів 

Протягом року 

11 
Листування та зустрічі з батьками 
здобувачів вищої освіти з питань 
навчання та виховання 

Декани факультетів Протягом року 

12 
Організація і проведення заходів до Дня 
захисників України 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті, 

декани факультетів 
14 жовтня 2022 р. 

13 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти з 
новими досягненнями науки та техніки, а 
також науковою роботою співробітників 
і викладачів кафедр 

Завідувачі кафедр, куратори 
академічних груп 

Жовтень 2022 р. 
Квітень 2023 р. 

14 
Проведення заходів до дня пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 рр. та участь у 
міських та обласних заходах 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті, 

декани факультетів 
Листопад 2022 р. 

15 
Проведення заходів до відзначення Дня 
Соборності України 

Декани факультетів Січень 2023 р. 

16 
Заходи до Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав 

Декани факультетів Лютий 2023 р. 

17 
Проведення заходів до 209-річниці з дня 
народження Т.Г. Шевченка 

Декани факультетів Березень 2023 р. 

18 
Проведення заходів до 33-ї річниці 
пам’яті жертв Чорнобиля 

Декани факультетів Квітень 2023 р. 

19 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти з 
новими досягненнями науки та техніки, а 
також науковою роботою співробітників 
і викладачів кафедр 

Завідувачі кафедр, куратори 
академічних груп 

Квітень 2023 р. 

20 
Проведення заходів з відзначення Дня 
пам’яті та примирення 

Декани факультетів Травень 2023 р. 

21 Проведення заходів до дня Європи Декани факультетів Травень 2023 р. 
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Правове виховання 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти з 
їх правами та обов’язками, правилами 
проживання та правилами внутрішнього 
розпорядку у гуртожитках 

Коменданти гуртожитків, 
керівник центру виховної 

роботи 
Вересень 2022 р. 

2 
Зустрічі здобувачів вищої освіти з 
представниками поліції і юстиції м. 
Кропивницького 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 

3 
Зустрічі з працівниками виконавчої 
влади м. Кропивницького 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 

4 
Проведення заходів щодо протидії 
хабарництву, зловживанням і корупції в 
закладах освіти 

Декани факультетів Протягом року 

5 
Проведення заходів на виконання 
Комплексної програми профілактики 
злочинності 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 

6 
Проведення заходів з профілактики 
поширення ксенофобських і расистських 
проявів серед здобувачів вищої освіти 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 

7 

Виконання Програми реалізації 
державної політики у сфері боротьби з 
незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів 

Декани факультетів Протягом року 

8 
Ведення обліку правопорушень серед 
здобувачів вищої освіти 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 

9 
Проведення заходів щодо попередження 
правопорушень серед неповнолітніх 
здобувачів вищої освіти 

Декани факультетів Протягом року 

10 
Проведення індивідуальної виховної 
роботи зі здобувачами вищої освіти, 
схильними до правопорушень 

Декани факультетів Протягом року 

11 
Розміщення нормативної документації на 
сайті Центру виховної роботи 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 

12 
Зустрічі випускників з роботодавцями 
Кіровоградської області з проблем 
працевлаштування 

Декани, начальник відділу 
кадрів 

Квітень 2022 р. 

 

Морально-етичне виховання 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 

Реалізація плану заходів на виконання 
Державної програми з утвердження 
гендерної рівності в українському 
суспільстві 

Декани факультетів Протягом року 

2 
Проведення бесід в академічних групах з 
актуальних питань морального виховання 

Куратори академічних груп Протягом року 

3 

Відзначення всеукраїнського дня 
боротьби зі СНІДом: 
- акція «СНІД. Стосується кожного». 

Тиждень SOS: безкоштовні 
тестування на ВІЛ, демонстрація 
відеоматеріалів (спільно з міським 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті, 

студентська рада 
університету, профком 

студентів, декани 
факультетів 

Листопад 2022 р. 
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3 

центром СНІДу, за окремим планом); 
- участь у акції «СНІД через дружбу не 
передається» з метою привернення 
громадськості до проблем людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД. 

  

4 

Активна участь здобувачів вищої освіти 
та співробітників університету у 
доброчинній діяльності та благодійних 
заходах. 

Студентська рада 
університету, профком 

здобувачів вищої освіти, 
декани факультетів 

Протягом року 

5 
Проведення зустрічей зі здобувачами 
вищої освіти - сиротами та інвалідами. 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті, 

декани факультетів 
Грудень 2022 р. 

6 
Відвідування дитячих будинків та 
надання їм допомоги. 

Керівник центру з ВР, 
студентська рада, профком 

здобувачів вищої освіти 

Грудень 2022 – 
січень 2023 р. 

7 
Участь у благодійній акції «Добром 
примножимо добро» для дітей-сиріт та 
інвалідів. 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті, 
декани факультетів, 

студентська рада, профком 
здобувачів вищої освіти 

Лютий 2023 р. 

 

Художньо-естетичне виховання 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 

Залучення здобувачів вищої освіти до 
участі в роботі клубів за інтересами, 
гуртків художньої самодіяльності, 
творчих колективів університету 

Декани факультетів 
Вересень – 

Жовтень 2022 р. 

2 
Захід до Дня захисника України та Дня 
українського козацтва 

Профком здобувачів вищої 
освіти 

Жовтень 2022 р. 

3 
Захід до Дня захисника України та Дня 
українського козацтва «Сила 
нескорених» 

Завідувач студентського 
молодіжного клубу, 
профком студентів, 

студентська рада 

Жовтень 2022 р. 

4 

Участь молоді у заходах з відзначення 
79-ї річниці від дня звільнення м. 
Кропивницького від фашистських 
загарбників 

Студентська рада Січень 2023 р. 

5 Святковий концерт до «Дня закоханих» 

Завідувач студентського 
молодіжного клубу, 
профком студентів, 

студентська рада 
університету 

Лютий 2023 р. 

6 

Участь молоді у заходах до Дня 
вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав та Дня Героїв 
Небесної Сотні 

Студентська рада Лютий 2023 р. 

7 Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка 
Завідувач студентського 

молодіжного клубу 
Березень 2023 р. 

8 
Участь у міських заходах з відзначення 
Дня пам’яті та примирення 

Профком здобувачів вищої 
освіти, студентська рада 

університету 
8 травня 2023 р. 
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1 2 3 4 

9 
Проведення конкурсу «Гордість 
національного 2022» та підбиття 
підсумків навчального року 

Профком здобувачів вищої 
освіти 

Травень 2023 р. 

10 
Заходи до Дня матері та Міжнародного 
дня сім’ї. 

Завідувач студентського 
молодіжного клубу, 

профком здобувачів вищої 
освіти, студентська рада 

університету 

Травень 2023 р. 

11 
Участь у заходах присвячених 
святкуванню «Дня молоді» 

Завідувач студентського 
молодіжного клубу, 

профком здобувачів вищої 
освіти, студентська рада 

університету 

Червень 2023 р. 

 

Екологічне виховання 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 

Порушення актуальних екологічних 
питань під час читання лекцій, 
практичних та семінарських занять (курс 
«Актуальні питання охорони 
навколишнього середовища») 

Кафедра екології і охорони 
навколишнього середовища 

Протягом року 

2 

Перевірка студентських гуртожитків 
(санітарно-гігієнічного стану, побутових 
умов, благоустрою території) виявлення 
недоліків та надання допомоги. 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті, 
декани факультетів, 

студентська рада 
університету 

Листопад 2022 р. 

3 Проведення заходів до Дня довкілля 
Декани факультетів, 

студентська рада 
університету 

Квітень 2023 р. 

4 Участь в акції «Чисте місто» 
Декани факультетів, 

студентська рада 
Квітень 2023 р. 

5 

Розгортання пропаганди здорового 
способу життя. Участь у проведенні 
заходів міжгалузевої комплексної 
програми «Здоров’я нації». 

Декани факультетів, 
студентська рада 

університету, кафедра 
фізичного виховання 

За окремим 
планом 

6 

Організація та проведення походів по 
рідному краю з метою ознайомлення 
здобувачів вищої освіти з визначними 
пам’ятниками Кіровоградського краю. 

Декани факультетів, 
куратори академічних груп, 
профком здобувачів вищої 

освіти 

Травень 2023 р. 

7 
Проведення заходів до Всесвітнього Дня 
охорони навколишнього природного 
середовища 

Кафедра екології і охорони 
навколишнього середовища 

Червень 2023 р. 

 

Економічне виховання 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 Проведення Тижня енергозбереження 
Провідний фахівець з 

адміністративно-
господарської роботи 

Жовтень 2023 р. 

2 
Зустрічі з керівниками підприємств м. 
Кропивницького та області 

Декани факультетів Протягом року 
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1 2 3 4 

3 
Екскурсії здобувачів вищої освіти на 
підприємства міста та області 

Декани факультетів Протягом року 

4 
Участь здобувачів вищої освіти ЦНТУ у 
міжнародній програмі «Студентська 
республіка 2022» 

Студентська рада 
університету 

Червень 2022 р. 

 
Трудове виховання 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 
Організація навчальної, виробничої та 
наукової практики для здобувачів вищої 
освіти університету 

Відділ практики Протягом року 

2 

Участь здобувачів вищої освіти та 
співробітників університету у проведенні 
всеукраїнських, місцевих та 
університетських масових трудових 
акціях 

Керівник центру виховної 
роботи, декани факультетів 

Протягом року 

3 
Організація суботників на території 
університету 

Декани факультетів, 
коменданти гуртожитків та 

корпусів 
Протягом року 

4 Співпраця з центром зайнятості 

Відділ кадрів та сприяння 
працевлаштуванню 

здобувачів вищої освіти 
ЦНТУ 

Постійно 

5 

Круглий стіл за участі здобувачів вищої 
освіти й працівників ЦНТУ та 
представників провідних підприємств 
області та регіону 

Відділ кадрів та сприяння 
працевлаштуванню 

здобувачів вищої освіти 
ЦНТУ 

Грудень 2022 р. 

6 
Зустріч здобувачів вищої освіти 
випускних курсів з представниками 
підприємств області та регіону 

Відділ кадрів та сприяння 
працевлаштуванню 

здобувачів вищої освіти 
ЦНТУ 

Березень – 
Квітень 2023 р. 

7 

Щорічна підсумкова професійно-
орієнтаційна акція «Ярмарок вакансій 
«ДЕНЬ КАР’ЄРИ»» 

Відділ кадрів та сприяння 
працевлаштуванню 

здобувачів вищої освіти 
ЦНТУ 

Травень 2022 р. 

8 

Організація в університеті Днів 
відкритих дверей, залучення до їх 
проведення кращих здобувачів вищої 
освіти 

Приймальна комісія, декани 
і завідувачі кафедр 

Протягом року 

9 
Агітаційна робота студентського активу 
в школах 

Декани і завідувачі кафедр Протягом року 

 

Фізичне виховання і формування здорового способу життя 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 
1 2 3 4 

1 

Спартакіада університету: фінальні 
змагання серед збірних команд 
факультетів, гуртожитків та збірних 
команд факультетів професорсько-
викладацького складу та співробітників 
університету. 

Керівник спортивного 
клубу, заступники деканів з 

виховної роботи, голова 
студради, профком 

здобувачів вищої освіти 

Жовтень – 
Грудень 2022 р. 
Лютий - Червень 

2023 р. 
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1 2 3 4 
2 Чемпіонат України з бейсболу 2022 року Ю. Бойко Жовтень 2022 р. 

3 
Всеукраїнські змагання з легкої атлетики 
меморіал Героя Радянського Союзу, 
проф. Тканка О.В. 

В. Савченко Грудень 2022 р. 

4 
Традиційний турнір з волейболу пам’яті 
старшого викладача кафедри фізичного 
виховання ЦНТУ Шевченка М.І. 

В. Ковальов 
Березень – 

Квітень 2023 р. 

5 
Міжнародний Кубок пам’яті В.Ю. 
Колодицького з бейсболу 

Бойко Ю.Ж Квітень 2023 р. 

6 
Проведення турніру з міні-футболу серед 
спеціальностей «Футбольна ліга ЦНТУ» 

Профком здобувачів вищої 
освіти 

Квітень 2023 р. 

7 Заходи у програмі Олімпійського Дня В. Ковальов Червень 2023 р. 

 

Валеологічне виховання 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 
Реалізація Концепції формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб 
життя 

Декани факультетів Протягом року 

2 
Реалізація плану заходів на виконання 
Державної програми підтримки сім’ї 

Декани факультетів Протягом року 

3 
Цикл бесід з питань попередження 
наркоманії та СНІДу 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 

4 
Зустрічі здобувачів вищої освіти з 
медичними працівниками міста та 
області 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 

5 
Інформаційно-освітня робота щодо 
профілактики наркоманії серед 
здобувачів вищої освіти 

Декани факультетів, голова 
студентської ради, профком 

здобувачів вищої освіти 
Протягом року 

6 

Профілактичні лекції «Профілактика 
зловживань психоактивними речовинами 
в студентському середовищі» у 
студентському гуртожитку 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Кожного 
навчального 

семестру 

7 
Заходи, присвячені Міжнародному дню 
відмови від куріння 

Декани факультетів, голова 
студентської ради 

Листопад 2022 р. 

8 
Заходи до Всесвітнього дня боротьби з 
туберкульозом 

Декани факультетів, голова 
студентської ради 

Березень 2023 р. 

9 
Заходи до Всесвітнього дня без тютюну Декани факультетів, голова 

студентської ради 
31 травня 2023 р. 

10 
Просвітницько-виховна робота з 
молодими сім’ями 

Декани факультетів Протягом року 

 

Професійне виховання 

№ п/п Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

1 
Організація виставок професійної 
літератури, яка містить фахову 
інформацію 

Завідувач бібліотекою Постійно 

2 

Створення університетської та 
факультетських табличок (галереї) 
«Видатні випускники» та відповідної 
сторінки на сайті університету. 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Протягом року 
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1 2 3 4 

3 
Організація зустрічей на факультетах 
здобувачів вищої освіти із випускниками 
університету 

Декани факультетів Постійно 

4 
Організація зустрічей здобувачів вищої 
освіти з відомими людьми 
Кіровоградщини 

Відповідальний за виховну 
роботу в університеті 

Травень 2023 р. 

 

 


