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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА 

на 2020 - 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Організаційна робота  

 

№ з/п Зміст роботи Виконавець 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 
1. Призначення кураторів 

академічних  груп 

Центр виховної роботи та 

соціальної адаптації студентів 

(ЦВРСАС) 

Заступники деканів з виховної 

роботи 

До 15.09.20р. 

2. Методичний семінар з 

організації виховної роботи на 

поточний навчальний рік за 

участі ректора, проректора, 

заступників деканів з виховної 

роботи, кураторів, органів 

студентського самоврядування, 

ЦКМ, бібліотеки та 

спортивного клубу 

 

 

Центр виховної роботи та 

соціальної адаптації студентів 

(ЦВРСАС) 

Оболенська Т.Є., 

заступники деканів з виховної 

роботи 

 

 

 

 

Вересень 

3. Наради з заступниками деканів 

з виховної роботи 

Оболенська Т.Є., 

ЦВРСАС 

Щомісяця 

4. Супровід та вдосконалення 

розділу виховної роботи на 

сайті, 

співпраця з газетою 

«Економіст» 

 

ЦВРСАС 

редакція газети «Економіст» 

 

 

Постійно 

5. Організація роботи соціально-

психологічної служби КНЕУ 

Соціально-психологічна 

служба  

 

Протягом року 

6. Організація наочного 

оформлення у навчальних 

корпусах та студентських  

гуртожитках,   спрямованих на 

висвітлення громадського 

життя Університету 

 

ЦВРСАС 

Заступники деканів з виховної 

роботи, 

студ. профком, 

САР 

Протягом року 

7. Організація зустрічей 

студентів з ректором, 

проректорами, адміністрацією 

університету 

 

Ректор, проректори, декани, 

САР, НСТ, ЦВРСАС 

студентський профком 

Протягом року 
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1 2 3 4 
8. 

 

 

 

 

Організація індивідуальних 

зустрічей  з батьками 

студентів, бесіди та 

консультації з питань навчання 

та виховання 

 

ЦВРСАС 

Заступники деканів з виховної 

роботи, 

куратори 

Протягом року 

9. Організація і підготовка 

лекцій, зустрічей для 

студентів-першокурсників з 

метою адаптації 

першокурсників до 

університетського навчання 

 

САР, студ. профком, 

соціально-психологічна 

служба, 

ЦВРСАС 

(он-лайн, оф-лайн) 

Вересень- 

листопад 

10. 

 
Організація навчання 

студентського активу 

САР, студ. профком, 

соціально-психологічна 

служба, 

ЦВРСАС 

Протягом року 

11. Співпраця з органами 

студентського самоврядування, 

засідання дорадчої комісії 

ЦВРСАС, заступники деканів 

з виховної роботи, 

САР, студ. профком 

(он-лайн, оф-лайн) 

Протягом року 

12 Організація роботи загально - 

університетської комісії по 

проведенню рейд-перевірок 

«Стоп, порушники!» 

ЦВРСАС, 

заступники деканів з виховної 

роботи, 

студ. профком, 

студ. містечко 

Протягом року 

13. 

 

 

 

 

Співпраця з органами 

державної влади, 

громадськими, благодійними 

організаціями з питань 

виховної роботи з молоддю 

 

ЦВРСАС, 

заступники деканів з виховної 

роботи, 

куратори, соціально-

психологічна служба 

студентське самоврядування 

Протягом року 

14. Підготовка проектів наказів 

про матеріальне заохочення 

студентів та аспірантів за 

досягнення в науковій, 

громадській, культурно-

масовій та спортивній роботі 

 

ЦВРСАС 

заступники деканів з виховної 

роботи, 

студ. профком, 

САР 

 

Протягом року 

15. Співпраця з Вченою радою 

університету з питань виховної 

роботи 

ЦВРСАС, 

студ. самоврядування 

Протягом року 
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Загальноуніверситетські заходи 
 

№ з/п Зміст роботи Відповідальні Термін 
1 2 3 4 

 

1. 
 

Посвята першокурсників у 

студенти КНЕУ 

Ректорат, 

центр культури та 

мистецтв (ЦКМ), 

ЦВРСАС 

 

 

Вересень 

(он-лайн) 

2.  Проведення фестивалю 

творчості серед 

першокурсників  

«Осіння казка» 

ЦКМ, 

 

Жовтень- 

листопад 

 

3. 
День Університету – 

святкування міжнародного 

дня студентів 

ЦВРСАС, 

Студ.профком, 

 САР  

 

Листопад 

 

 

 

4. 

 

 

Моніторинг студентської 

думки щодо ефективності та 

якості організації навчального 

процесу 

 

САР, 

ЦВРСАС 

 

 

Протягом року 

 

5. 
Національно-патріотичний 

концерт з нагоди Дня матері 

«Україна – мати» 

ЦКМ 

ЦВРСАС 

Травень 

 

6. 
 

Проведення Днів факультетів 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

Студ. профком, 

ЦКМ 

 

Протягом року 

 

7. 
Проведення  щорічного 

фестивалю студентської 

творчості «Студентський 

БУМ» 

ЦКМ, 

студентський профком 

ЦВРСАС 

 

Березень- 

квітень  

 
 

8. 

 

 

 

 

День пам’яті Вадима 

Гетьмана 

Музей КНЕУ, 

студентське 

самоврядування, 

ЦВРСАС 

 

Квітень 

9. 

Проведення урочистих 

заходів з нагоди святкування 

перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 

ЦКМ, 

студентський профком 

профком викладачів 

ЦВРСАС 

Травень  

10. 

Організація і проведення 

щорічної студентської 

спартакіади з різних видів 

спорту 

Спортивний клуб КНЕУ 

Студ. профком 

 

Протягом року 
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Основні напрями виховної роботи зі студентами  

№ з/п Зміст роботи Виконавець 
Термін 

виконання 

1 2 3 4 

Національно - патріотичне виховання 

1. 

 

 

 

 

Ознайомлення студентів-першокурсників 

з історією університету, організацією та 

особливостями студентського життя, 

навчального процесу 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

куратори 

САР, студ. профком, 

ЦВРСАС 

Вересень – 

жовтень 

2. 

 

Організація екскурсій у музеї КНЕУ та 

міста Києва 

Музей КНЕУ, 

куратори, 

ТК «Скіфи» 

Протягом 

року 

4. 

 

 

Виконання Міжгалузевої програми 

«Пізнай свою країну» - під гаслом 

«Єдина країна» 

Куратори, 

студ. профком, 

ТК «СКІФИ» 

Протягом 

року 

5. Проведення тематичних виставок до 

ювілейних дат діячів культури, мистецтва 

і науки України, 

історичних подій в житті країни 

Бібліотека, 

Музей КНЕУ, 

ЦВРСАС 

Протягом 

року 

6. Проведення заходів до дня пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 рр., 

жертв політичних репресій та інших 

пам’ятних дат і ювілеїв 

Кафедра політичної 

історії, 

ЦВРСАС,  

Музей КНЕУ, 

Бібліотека, 

куратори 

Протягом 

року 

7. Підготовка і проведення Дня  

рідної мови – «Ми – українці» 

(до Дня української писемності і мови) 

Кафедра бізнес-

лінгвістики, 

САР, ТК «Скіфи» 

Студ.профком 

Листопад 

8. 

 

 

Організація і проведення заходів до Дня 

Збройних Сил України та до Дня 

захисника України вшанування воїнів,що  

відстояли незалежність України в наш 

час 

 

Військова кафедра, 

ЦВРСАС, 

Студ. профком, 

САР, 

музей, 

бібліотека 

жовтень,  

лютий  

9. 

 

 

 

 

Проведення заходів до річниці з дня 

народження  

Т.Г. Шевченка 

ЦВРСАС 

Кафедра бізнес-

лінгвістики, 

студ. самоврядування, 

бібліотека 

Березень 

10. Проведення заходів з відзначення річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні  

 

ЦВРСАС 

Центр культури і 

мистецтв, 

студентський профком 

Музей КНЕУ 

Травень 
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Громадянсько - правове виховання 

 

1 2 3 4 

1. Ознайомлення студентів з їх правами та 

обов’язками, правилами проживання та 

правилами внутрішнього розпорядку в 

університеті та гуртожитках 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори, 

студ. самоврядування 

ЦВРСАС 

Вересень 

2. Проведення заходів щодо протидії 

хабарництву, зловживанням корупції в 

закладах освіти 

 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори, ЦВРСАС, 

студ. самоврядування 

Протягом 

року 

3. Тиждень правових знань, 

зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів 

Юридичний Інститут, 

студ. самоврядування 

Листопад 

Квітень  

4. Проведення індивідуальної виховної 

роботи зі студентами схильними до 

правопорушень 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори, ЦВРСАС, 

студ.самоврядування 

Протягом 

року 

5. Організація постійно діючої виставки 

правової літератури 

 

Бібліотека 

 

Протягом 

року 

6. 

 

Робота юридичної клініки КНЕУ Юридичний Інститут Протягом 

року 

7. Розміщення нормативних документів на 

сайті виховної роботи 

Юридична клініка, 

ЦВРСАС 

Протягом 

року 

8. Інформаційно – просвітницька робота з 

питання протидії торгівлі людьми 

ЦВРСАС 

заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори 

Протягом 

року 

 

Моральне виховання 

 
 

1. 

 

 

 

Проведення бесід в академічних групах з 

актуальних питань морального виховання 

ЦВРСАС, 

Соціально-

психологічна служба, 

заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори 

 

Протягом 

року 

(ZOOM 

платформа) 

 

2. 
Акція «День добра» присвячена до 

«Міжнародного дня толерантності» 

Студентське 

самоврядування, 

соціально- 

психологічна служба 

  

 

Жовтень 
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1 2 3 4 

3. Організація та проведення поїздки в 

будинок літніх людей присвячена «Дню 

літньої людини» 

Студ. профком, 

соціально- 

психологічна служба  

Жовтень 

4. 

 

 

Проведення акцій доброчинності та 

милосердя, розвиток волонтерського 

руху серед студентів 

ЦВРСАС 

студ. самоврядування, 

куратори,  

соціально- психологічна 

служба 

Протягом 

року 

5. Поїздка до дитячого будинку – 

благодійна акція «Подаруй дитині 

казку!» 

Студ. профком, ЦКМ, 

соціально- 

психологічна служба  

Жовтень, 

Грудень 

6. Заходи до відзначення Міжнародного дня 

інвалідів. 

Зустрічі з студентами – сиротами та 

інвалідами 

ЦВРСАС,  

заступники деканів з 

виховної роботи, 

студ. профком, 

соціально- 

психологічна служба  

Протягом 

року 

7. Психологічне консультування студентів, 

викладачів та співробітників  

Соціально- 

психологічна служба  

Протягом 

року 

8. Організація та проведення  Всесвітнього 

Дня психічного здоров’я   

ЦВРСАС, 

Соціально- 

психологічна служба, 

кафедра психології та 

педагогіки 

Жовтень 

 

Естетичне виховання 

 

1 2 3 4 

1. Посвячення в студенти КНЕУ ЦВРСАС, 

студ. профком 

Відеоролик 

Вересень 

 

1. Танцювальній челендж «DanceБУМ-

2020» 
 

ЦКМ Вересень 

 

2. 

 

Вокальний фестиваль-конкурс «Голос 

КНЕУ-2020» відбіркові тури 

ЦКМ 12 жовтня 

13 жовтня 

14 жовтня 

3. 

 

 

Вокальний фестиваль-конкурс «Голос 

КНЕУ-2020»  півфінал 

ЦКМ 

 ППОСА 

22 жовтня 

4. 

 

Вокальний фестиваль-конкурс «Голос 

КНЕУ-2020»  фінал 

ЦКМ 

 ППОСА 

Профбюро 

факультетів 

29 жовтня 

5. Урочисте відкриття фестивалю творчості ЦКМ 5 листопада   
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серед першокурсників 

«Осіння Казка» 

 ППОСА 

Профбюро 

факультетів 

 

 

 

1      

6. Конкурсні дні фестивалю творчості серед 

першокурсників  

«Осіння Казка» 

 ЦКМ 

 ППОСА 

Профбюро 

факультетів 

10 листопада 

12 листопада 

17 листопада 

19 листопада 

24 листопада 

26 листопада 

1 грудня 

4 грудня 

  

 

7. 

Урочисте закриття  Фестивалю творчості 

серед першокурсників 

 «Осіння Казка» 

ЦКМ 

 ППОСА 

Профбюро 

факультетів 

10 грудня   

8. Новорічна театралізована програма ЦКМ 

 ППОСА 
 

23 грудня   

9. Виставка художніх робіт учасників студії 

образотворчого мистецтва і дизайну 

ЦКМ 
 

грудень   

  

ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ 

    

10. Концертна програма до Міжнародного 

жіночого дня 

ЦКМ 

 ППОСА 
 

4 березня   

11. Урочисте відкриття щорічного 

фестивалю творчості «Студентський 

БУМ» 

ЦКМ 

 ППОСА 

 

11 березня   

12. Щорічний Фестиваль творчості 

«Студентський БУМ» - конкурсні дні 

ЦКМ 

 ППОСА 

Профбюро 

факультетів 

23 березня 

25 березня 

30 березня 

1 квітня 

6 квітня 

8 квітня 

13 квітня 

15 квітня 

13. 

 

Урочисте закриття  щорічного фестивалю 

творчості «Студентський БУМ» 

ЦКМ 

 ППОСА 

 

22 квітня   

14. Спортивне свято, закриття олімпіади 

 

 

ФСК «Економіст» травень 

 

  

15. Дні факультетів та інститутів  за окремим 

графіком 

 

ЦКМ 

 ППОСА 

Профбюро 

 Протягом 

року 
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факультетів 

 

Екологічне виховання 
1. Обговорення актуальних екологічних 

питань під час читання лекцій, 

семінарських занять, зустрічах з 

кураторами (в он-лайн режимі) 

ЦВРСАС, 

куратори, 

викладачі 

 

 

Протягом 

року 

2. Проведення екологічної акції 

«Ми за чисте повітря!» 

Студ. профком Жовтень 

3. Проведення заходів до Дня довкілля: 

Екологічні акції «Впорядкування 

студмістечка»» 

Студ. профком, 

ТК «Скіфи» 

 

Протягом 

року 

4. Екологічна акція  

«Зробимо Київ зеленим!» 

Студ. профком, 

ТК «Скіфи» 

Квітень 

5. Організація та проведення походів  по 

рідному краю з метою ознайомлення 

студентів з визначними пам’ятниками 

краю, необхідністю збереження 

природних багатств України 

 

ТК «Скіфи», 

студентський  

профком 

 

 

Протягом 

року 

 

6. 

Участь в організації та проведенні 

щорічного міжнародного еко-

культурного фестивалю «Трипільське 

коло» (показ фільмів та презентацій про 

походи) 

ТК «Скіфи 2 рази на 

тиждень 

 

Трудове і професійне виховання 

 
1. Участь студентів та співробітників 

університету у проведенні 

всеукраїнських, місцевих та 

університетських масових трудових 

акціях 

ЦВРСАС, 

Заступники деканів з 

виховної роботи,  

Студ. профком 

Протягом 

року 

 

2. 

 

Організація Днів чистоти на території 

університету 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

коменданти 

гуртожитків та 

корпусів, 

студ. профком  

Протягом 

року 

3. Співпраця з центром зайнятості, 

профорієнтаційна робота 

з навчальними закладами 

ЦВРСАС, 

Центр «Перспектива» 

студ.профком, 

САР 

Протягом 

року 

1 2 3 4 

4. 

 

Організація виставок професійної 

літератури, яка містить фахову 

Центр 

«Перспектива», 

Протягом 

року 
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 інформацію 

 

бібліотека 

5. Створення університетської та 

факультетських фотогалереї 

 «Видатні випускники» та відповідної 

сторінки на сайті університету,  

факультетів, Інститутів 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

САР 

Протягом 

року 

 

6. 

Проведення  

«Дня кар’єри - 2020», «Ярмарки вакансій 

- 2020»  

в Університеті 

Центр 

«Перспектива», 

студ.профком, 

САР  

Жовтень 

Квітень 

 

 

Фізичне виховання і формування здорового способу життя 

 
1 . 

Організація квесту «Travel the KNEU» 
Студентський  

профком 

 

Вересень  

2. 
Старт флешмобу-зарядки 

Студентський  

профком 

Жовтень 

3. Марш вболівальників на чемпіонат з 

футболу 

Студентський  

профком 

Жовтень 

4. Організація та проведення 

загальноуніверситетського турніру з 

боулінгу на 

«Кубок профкому» 

Студентський  

профком 

Листопад 

5. Нічна Мафія у Центральному корпусі на 

«Кубок Профкому» 

Студентський  

профком 

Листопад 

6. Участь в турнірі з боулінгу серед ВНЗ 

м.Києва 

Студентський  

профком 

Грудень 

7. Проведення турніру з настільного тенісу 

між викладачами та студентами 

Студентський  

профком 

Лютий 

8. 

 

Проведення турніру з волейболу  

«Неймовірний стрибок» 

Студентський  

профком 
Квітень 

9. Організація і проведення щорічної  

студентської спартакіади з різних видів 

спорту 

(за окремим планом) 

Спортивний клуб Протягом 

року 

10. Спортивне свято присвячене закриттю 

спартакіади КНЕУ 

Спортивний клуб Квітень 

1 2 3 4 
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11. Реалізація Концепції формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя: 

Проведення виховних годин, лекцій та 

соціальних акцій під гаслом 

«Я живу без шкідливих звичок!» 

 

ЦВРСАС 

Соціально - 

психологічна служба, 

заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори, 

студентський 

профком, 

ТК «Скіфи» 

 

Протягом 

року 

12. Заходи до Всесвітнього дня 

Психічного здоров’я 

ЦВРСАС 

Соціально -

психологічна служба 

Жовтень 

13. Заходи до Всесвітнього дня боротьби 

проти СНІДу: 

Проведення благодійної акції  

«Зупинимо СНІД разом» 

ЦВРСАС 

Соціально -

психологічна служба, 

студ. профком, 

ТК «Скіфи 

 

Грудень 

 

14. 

 

Проведення лекцій для студентів  

до Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом 

Соціально - 

психологічна служба, 

студентський 

профком 

Березень 

 

15. Організація та проведення щорічної акції  

«Кинь палити вже сьогодні»  

присвяченої до Всесвітнього дня без 

тютюну  

Соціально - 

психологічна служба, 

куратори,  

студентський  

профком 
 

31 травня 

16. 
Проведення «Тижня донора в КНЕУ» 

присвяченого до Всесвітнього дня донора 

Студентський  

профком, 

мед.пункт 

За окремим 

планом 

17. 
Проведення профілактичних бесід та 

лекцій для студентів університету 

«Стоп, наркоманія!» та «Наркоманія, 

токсикоманія- їх вплив на злочинність» 

 

ЦВРСАС 

Соціально - 

психологічна служба, 

куратори,  

студентський  

профком 

Протягом 

року 

 

 


