
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

ШОСТКИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ 

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

НА 2021 - 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

З/П 
ЗМІСТ РОБОТИ 

 

ВIДПОВIДАЛЬНI 

 

 

ТЕРМІН 

ВИКОНАННЯ 

 

 

 

 

 

заст. директора з науково-педагогічної роботи, 

деканат, куратор І курсу,   студ.рада Організаційна робота 

 

 

1 Поселення в гуртожиток деканат, студ.рада 
 26.08.2021 р.- 

01.09.2021 р. 

2 Організаційні збори студентів деканат 30.08.2021 р. 

3 
Підготовка методичних матеріалів з організації виховної роботи 

куратора зі студентами першого курсу академічних груп інституту 
куратор І курсу 

вересень – жовтень 

2021 р. 

4 
Проведення агітаційної роботи по залученню молоді до 

студентського активу 
студ.рада 

вересень - жовтень 

2021 р. 

5 
Організація та проведення круглого столу з адміністрацією 

інституту 
деканат, студ.рада протягом року 

6 
Організація індивідуальних зустрічей  з батьками студентів, бесіди 

та консультації з питань навчання та виховання 
деканат, куратор  протягом року 

7 
Організація профілактичної роботи серед студентів з метою 

роз’яснення запобігання поширенню коронавірусної інфекції  
деканат, студ.рада протягом року 

8 Організація виховних тематичних лекцій для студентів інституту 

заст. дир. з наук.-

пед. роботи, 

студ.рада 

вересень 2021 р. – 

травень 2022 р. 

9 

Співпраця з державними органами місцевого самоврядування, 

громадськими та благодійними організаціями з питань виховної 

роботи з молоддю 

заст. директора з 

науково-пед. роб., 

деканат, куратор, 

студ.рада 

протягом року 

10 Організація засідань комісії з призначення стипендії 

заст. директора з 

науково-пед. роб., 

деканат, студ.рада 

протягом року 

11 
Систематичний розгляд питань щодо студентів, які порушують 

навчально-виховний процес 

заст. директора з 

науково-пед. роб., 

деканат, куратор, 

студ.рада 

протягом року 

12 Організація днів студентського самоврядування 

студ.рада, 

навчально-

методичний відділ, 

деканат 

протягом року 

13 Висвітлення заходів на сайті інституту, в соціальних мережах 

від.дов.підг, 

зав. кафедр, 

студ.рада 

протягом року 

14 
Участь студентського клубу, студентів і викладачів в міських 

заходах з профорієнтаційною метою 

відділ довузівської 

підготовки, 

студ.рада, 

студ. клуб, 

зав. кафедр 

протягом року 

15 

Проведення опитування щодо якості освітньої діяльності при 

вивченні навчальних дисциплін, соціологічних опитувань та 

досліджень серед студентів інституту 

заст. дир. з наук.-

пед. роб., 

деканат, 

куратор, 

студ.рада 

протягом року 

16 Проведення  культурних та спортивно-оздоровчих  заходів студентський клуб протягом року 
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Загальноінститутські заходи 

1 Урочиста лінійка з нагоди Дня знань 

адміністрація,  

деканат, 

студент. клуб, 

студ.рада    

 

01 вересня 2021 р. 

2 
Урочиста посвята першокурсників в студенти Шосткинського 

інституту СумДУ 

студент. клуб, 

студ.рада   

 

01 вересня 2021 р. 

3 
Проведення конкурсно-розважальної програми до Дня працівників 

освіти 
студ.рада 01 жовтня 2021 р. 

4 

Організація участі в кросі, присвяченому пам’яті керівників фіз. 

виховання Шосткинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба 

СумДУ Віктора Супруна і Віктороа Клещенка 

студ.рада 01 жовтня 2021 р. 

5 Організація кінопереглядів студ.рада протягом року 

6 
Організація та проведення студентської вечірки, присвяченої 

Хеллоуіну 

студент. клуб, 

студ.рада 
жовтень 2021 р. 

7 Організація та проведення Днів відкритих дверей 

адміністрація,  

зав. кафедр, 

студ.рада 

жовтень 2021 р. – 

квітень 2022 р. 

8 
Організація студентського фестивалю «Студентська осінь- 2021. Ми 

разом!». 

студент. клуб, 

студ.рада 
листопад 2021 р. 

9 
Організація «Студентського дебюту», присвяченого міжнародному 

дню студентів 

студент. клуб, 

студ.рада 
листопад 2021 р. 

10 Організація та проведення наукових заходів на базі інституту 

адміністрація, 

 зав. кафедр, 

студ.рада 

протягом року 

11 Урочиста церемонія вручення погонів молодшого лейтенанта студент. клуб грудень 2021 р. 

12 Проведення гри «Студентська мафія» із залученням учнів шкіл міста 
студ.рада 

 

грудень 2021 р., 

квітень 2022 р. 

13 
Організація та проведення Акції у рамках Дня боротьби зі СНІДом  – 

«Стань донором крові – врятуй життя!» 
студ.рада 

грудень 2021 р., 

травень 2022 р. 

14 

Привітання вихованців товариства допомоги особам з інвалідністю 

«Турбота» зі святом Миколая та Новим роком. Організація конкурсно-

розважальної програми 

студ.рада грудень 2021 р. 

15 Організація новорічних заходів (концерт і студентська вечірка) 
студент. клуб, 

студ.рада 
грудень 2021 р. 

16 
Організація та проведення урочистих заходів для випускників ШІ 

СумДУ 

студент. клуб, 

студ.рада 

січень 2022 р., 

липень 2022 р. 

17 
Організація та проведення конкурсно-розважальної програми до Дня 

св.Валентина 

студент. клуб, 

студ.рада 
лютий 2022 р. 

18 Свято Масляної 
студент. клуб, 

студ.рада 
лютий 2022 р. 

19 Організація святкових заходів до Міжнародного жіночого дня  
студент. клуб, 

студ.рада 
березень 2022 р. 

20 
Організація та проведення конкурсно-розважальної програми «Міс та 

містер інститут-2022» 

студент. клуб, 

студ.рада 
березень-квітень2022р. 



21 Організація та проведення Дня кар’єри. 
від. довуз. підг. 

студ.рада 
квітень 2022 р. 

22 
Організація та проведення звітного концерту колективів художньої 

самодіяльності студентського клубу 
студент. клуб травень 2022 р. 

23 

Організація та проведення заходів до «Art-fest ШІ СумДУ» (виставка 

майстрів, фото-сушка, флешмоб, квест, спортивно-туристичні 

змагання) 

студент. клуб, 

спортивний клуб,  

студ.рада 

травень – червень 

2022р. 

 

 

 

 
 


