
 

Звіт про організацію виховної роботи у 2018-2019 н.р. 

 

Важливою складовою освітнього процесу в Університеті є виховна 

робота зі студентською молоддю, що спрямована на виховання свідомого 

громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої 

культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та 

вміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної 

досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної 

культури. 

Досягнення мети виховання передбачає вирішення низки завдань, з-

поміж яких – формування національної свідомості; утвердження в свідомості 

і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до 

культурного та історичного минулого України, гуманістичної моральності як 

базової основи громадянського суспільства; культивування кращих рис 

української ментальності (працелюбність, свобода, справедливість та ін.); 

формування мовленнєвої культури; забезпечення високого рівня 

професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку 

індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації; плекання поваги до 

alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій 

Університету та ін. 

Виховна робота зі студентською молоддю в Університеті здійснюється 

за пріоритетними напрямами, зокрема: 

 національно-патріотичне виховання; 

 громадянсько-правове виховання; 

 моральне виховання; 

 естетичне виховання; 

 культурно-просвітницька робота; 

 професійне (трудове) виховання; 

 фізичне виховання (формування здорового способу життя). 

Національно-патріотичне виховання. Пріоритетом виховної роботи в 

Університеті є національно-патріотичне виховання студентів, в основі якого 

– ідея зміцнення української державності як консолідуючого чинника 

розвитку суспільства.  

Упродовж звітного періоду проведено низку заходів, які сприяли 

утвердженню патріотичних цінностей, переконань і поваги до історичної та 

культурної спадщини України, зокрема:  

– ушанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні та АТО/ООС у рамках Днів пам’яті 

(21.11.2018 р., 25.11.2018 р.); 

– відкрита лекція (21.01.2019 р., лектор – доктор історичних наук, 

доцент кафедри історії України О. Комарніцький) та круглий стіл 

(24.01.2019 р., модератори: А. Філінюк, завідувач, професор кафедри історії 

України; О. Завальнюк, професор кафедри історії України; В. Стецюк, доцент 
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кафедри історії України; С. Олійник, доцент кафедри історії України), 

присвячені 100-річчю Акта Злуки (Дню соборності України); 

– участь у міських заходах з відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні (20.02.2019 р.); 

– вечір пам’яті, присвячений Герою Небесної Сотні, випускнику 

фізико-математичного факультету Сергію Боднарчуку (20.02.2019 р.); 

– участь у заходах з нагоди відзначення 75-ої річниці визволення 

м. Кам’янця-Подільського від нацистської окупації (26.03.2019 р.); 

– участь у загальноміському мітингу-реквіємі з нагоди 74-ї річниці 

перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні (09.05.2019 р.); 

– майстер-клас із виготовлення «ляльки-кутасика» під гаслом 

«Єднаймо Україну» (авторська ідея старшого викладача кафедри теорії та 

методик початкової освіти А. Ковальчука) з нагоди Дня пам’яті та 

примирення (07.05.2019 р.); 

– підпис петиції до німецького Бундестагу щодо визнання Голодомору 

1932-1933 років геноцидом українського народу (травень 2019 р.); 

– лекція на тему: «Історичні постаті. Симон Петлюра (до 140-ї річниці 

від дня народження Симона Петлюри)» (07.05.2019 р.) (модератори: наукові 

співробітники Кам’янець-Подільського державного історичного музею-

заповідника); 

– загальноуніверситетська акція 

«Усі у вишиванках», присвячена 

Всесвітньому Дню вишиванки 

(16.05.2019 р.) та ін. 

Формуванню національно-

культурної ідентичності особистості 

сприяла «Весняна толока» (22.04.2019 р. 

- 25.04.2019 р.) співорганізаторами якої 

стали факультет української філології та 

журналістики, відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти, 

профспілковий комітет студентів, 

магістрантів та аспірантів 

Університету. У рамках «Весняної 

толоки» організовано:  

 майстер-клас з виготовлення 

писанки (модератор – 

В. Щегельський, завідувач 

навчально-наукової лабораторії 

етнології); 

 лекцію «Писанкарство: 

історія, традиції, енергетика. Розпис 

трипільської писанки» (модератор – 

Божена Філатова, майстриня та 

популяризаторка української 
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вишивки, власниця творчої майстерні «Божена»); 

 майстер-клас з розпису лемківської писанки (модератор – 

В. Кравчук, студентка ІІІ курсу факультету української філології та 

журналістики);  

 майстер-клас з виготовлення пасхального яйця в техніці «квілінг» 

(модератор – А. Ковальчук, старший викладач кафедри теорії та методик 

початкової освіти).  

Студенти педагогічного факультету (І. Конгурська, О. Духніцька, 

М. Духніцька, В. Волинець, Н. Гнидко) та факультету української філології і 

журналістики (В. Кравчук, В. Саричева) взяли участь у конкурсі «Подільська 

писанка» (01.04.-12.04.2019 р.), що організований Кам’янець-Подільським 

державним історичним музеєм-заповідником: І місце посіла колективна 

робота студентів педагогічного факультету (керівник – старший викладач 

кафедри теорії та методики початкової освіти А. Ковальчук).  

Актуальні питання національно-патріотичного виховання молоді 

обговорено на науково-практичному семінарі «Формування національних 

цінностей студентської молоді у сучасних викликах». Співорганізаторами 

семінару стали кафедра педагогіки та управління навчальним закладом та 

відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти (16.04.2019 р.).  

Громадянсько-правове виховання. Важливе значення у розбудові 

правової держави та становленні громадянського суспільства має 

громадянсько-правове виховання. З цією метою та на виконання указів 

Президента України від 08.12.2008 р. № 1149/2008 «Про Всеукраїнський 

тиждень права», від 14.11.2017 р. № 361 «Про оголошення в Україні 2018 

року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 р. № 681-р «Про 

затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня 

права», наказу ректора від 12.11.2018 р. № 102-ОД в Університеті проведено 

тиждень права, у рамках якого:  

 організовано зустрічі студентів факультету фізичної культури, 

історичного факультету, фізико-математичного факультету, педагогічного 

факультету, факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 

(26.11.2018 р.), факультету української філології та журналістики, 

факультету іноземної філології, економічного та природничого факультетів 

(27.11.2018 р.) з представниками правоохоронних органів і юристами 

Асоціації юристів м. Кам’янця-Подільського; 

 заходи (лекції, диспути) інформаційного змісту з питань реалізації і 

захисту прав людини (тематика: «Реалізація права захисту у кримінальному 

судочинстві», «Захист прав споживачів», «Актуальні питання оформлення 

спадщини»). 

З-поміж заходів громадянсько-правового виховання варто виокремити 

такі: 
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 зустріч студентів і науково-педагогічних працівників Університету з 

відомим українським політологом та політичним консультантом О. Палієм 

(28.02.2019 р.). Тема зустрічі: “Рух України до євроатлантичного простору”; 

 зустріч студентів і науково-педагогічних працівників історичного 

факультету із кандидатом на посаду Президента України, екс-спікером 

Верховної Ради України, членом партії ВО «Свобода» Р. Кошулинським 

(07.03.2019 р.); 

 участь студентів і науково-педагогічних працівників історичного 

факультету в семінарі на тему: «Громадянська освіта та методика її 

навчання», що проводився на базі Університету (08.04.2019 р., тренери: 

науково-педагогічні працівники Національного педагогічного університету 

імені М.П.Драгоманова – Т. Бакка та Т. Ладиченко) за ініціативи 

Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської 

освіти та за підтримки Програми сприяння громадській активності 

«Долучайся!», що фінансується Агенством США з міжнародного розвитку 

(USAID) та здійснюється організацією «Pact, Inc» (організація, яка працює у 

галузі міжнародного розвитку, впроваджуючи проекти міжнародної технічної 

допомоги) в Україні. Окрім того, науково-педагогічні працівники 

історичного факультету є учасниками проекту Міністерства освіти і науки 

України «Громадянська освіта та методика її навчання»; 

 обговорення актуальних питань впровадження медіації як 

альтернативного способу урегулювання конфліктів (модератор – 

Т. Петрунькова, адвокат, сертифікований медіатор, начальник відділу 

стратегічних судових справ Асоціації юристів м. Кам’янця-Подільського, 

30.05.2019 р.). 

Упродовж минулого навчального року студенти Університету були 

ініціаторами та активними учасниками різноманітних молодіжних проектів, 

що реалізовувалися у м. Кам’янці-Подільському. Зокрема: 

 студенти та відділ навчально-

виховної роботи і гуманітарної освіти 

долучилися до презентації нашого 

міста у національному конкурсі на 

здобуття статусу «Молодіжна Столиця 

– 2019». Міський голова м. Кам’янця-

Подільського М. Сімашкевич 

подякував Університету за вагомий 

внесок у підготовку до участі у цьому 

конкурсі та здобуття містом статусу 

«Молодіжна Столиця – 2019»; 

 студенти Університету 

брали участь у роботі факультету 

муніципального управління 

(організатор –Департамент 

гуманітарної політики Кам’янець-
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Подільської міської ради). Активними слухачами цього факультету стали: 

Дем’ян Катерина, Туришин Аліна (факультет української філології та 

журналістики), Маканик Анастасія (педагогічний факультет), Максимчук 

Ольга (факультет іноземної філології), Підлісна Анастасія (історичний 

факультет), Чемерис Оксана, Горбачова Катерина (факультет корекційної та 

соціальної педагогіки і психології); 

 студенти Університету Сидорчук Олександра, Пономаренко Тарас, 

Дана Бойчук, Крохмалюк Володимир (історичний факультет), Дем’ян 

Катерина (факультет української філології та журналістики) увійшли до 

складу Молодіжної ради, яка є консультативно-дорадчим органом при 

Кам’янець-Подільській міській раді. 

Моральне виховання. Для утвердження моральних якостей, 

переконань, норм і правил поведінки студентської молоді проведено низку 

індивідуальних бесід, благодійних акцій та проектів. Зокрема: 

 Університет продовжив співпрацю з Центром донорства м. Кам’янця-

Подільського. 111 студентів Університету (для порівняння: у 2017-2018 

навчальному році – 103 студенти) стали учасниками акції «Врятуй життя – 

стань донором» й надали допомогу тим, кому необхідне лікування 

компонентами донорської крові. Студенти, які долучилися до цієї акції, 

засвідчили свою благодійність та людський гуманізм. Звертаю увагу 

заступників деканів факультетів з виховної та профорієнтаційної роботи і 

кураторів академічних груп на доцільність продовження роботи із залучення 

студентів до донорського руху;  

– організовано надання благодійної допомоги для найбільш соціально 

незахищених верств населення, а саме – організовано збір і перерахування 

коштів на рахунок Кам’янець-Подільської районної організації Товариства 

Червоного Хреста; 

– у рамках реалізації соціального проекту «Новорічні добрі справи» (за 

підтримки Кам'янець-Подільського міського ЦССДМ) студентами 

факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 19.11.2018 р. 

проведено благодійний концерт «Тепло наших сердець». У рамках 

соціального проекту зібрано гуманітарну допомогу та продукти харчування, 

які передано до територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) «Турбота». З-поміж активних учасників проекту 

– студенти ІІІ курсу спеціальності «Соціальне забезпечення» Басюк Ірина, 

Власова Аліна, Зіневич Вікторія, Козярська Яна, Підгорний Ілля; 

– студенти історичного факультету відвідали дитячий садочок 

«Світлячок», де проживають діти, позбавлені батьківського піклування, й 

передали подарунки до Дня Святого Миколая; студенти педагогічного 

факультету відвідали спеціалізовану групу 

дитячого садочка № 17 м. Кам'янця-

Подільського (18.12.2018 р.); 

– проведено благодійні акції: 

«Доброта й підтримка» (жовтень 2018 р.), 

«Зимова феєрія» (грудень 2018 р.), 
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«Весняний день доброти» (28.03.2019 р.) та «Великодній кошик», кошти від 

яких спрямовано на підтримку студентів, які хворіють, для дітей-сиріт та 

дітей з особливими потребами (квітень 2019 р.); 

– студенти факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології 

(група Sz1-B16) ініціювали соціально-екологічний проект «Чисто там, де не 

смітять». У рамках проекту розповсюджено інформаційно-просвітницькі 

буклети «Давайте разом подаруємо відходам друге життя, а собі – шанс жити 

в чистому світі!», зібрано 238 кг макулатури. Кошти від зібраної макулатури 

спрямовано на благодійність; 

– науково-педагогічні працівники та студенти факультету корекційної 

та соціальної педагогіки і психології ініціювали загальноуніверситетську 

акцію на підтримку людей із синдромом Дауна (21.03.2019 р.), присвячену 

Всесвітньому Дню людей із синдромом Дауна; 

– організовано збір коштів для лікування студентки 4 курсу факультету 

корекційної та соціальної педагогіки і психології Л. Вознюк та ін.  

Лідерами волонтерської роботи в Університеті є факультет корекційної 

та соціальної педагогіки і психології та факультет іноземної філології 

(кафедра німецької мови). 16.11.2018 р. за активну громадянську позицію, 

перемогу у номінації «Волонтер» конкурсу «Кращий студент» та з нагоди 

Міжнародного дня студента грамотою Кам’янець-Подільської міської ради 

нагороджено студентку ІІІ курсу спеціальності 232 Соціальне забезпечення 

Sz1-B16 Дробот Марію; 05.12.2019 р. до Міжнародного дня волонтера 

грамотами Кам’янець-Подільської міської ради відзначено студентку ІІІ 

курсу спеціальності 231 Соціальна робота Власову Аліну та студентку ІІІ 

курсу спеціальності 232 Соціальне забезпечення Зіневич Вікторію.  

Окрім того, студенти факультету корекційної та соціальної педагогіки і 

психології (спеціальності 231 Соціальна робота та 232 Соціальне 

забезпечення) є активними учасниками школи волонтерів, що функціонує на 

базі Кам'янець-Подільського міського Центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді. 

Естетичне виховання. Упродовж минулого навчального року 

проведено низку заходів, спрямованих на всебічний гармонійний розвиток 

особистості, зокрема забезпечено умови для діяльності гуртків художньої 

самодіяльності, літературних клубів, 

театральних гуртків, танцювальних і 

вокальних колективів та ін.  

Яскравою подією стало культурно-

мистецьке свято «Міс Університету− 

2019», яке проходило в міському 

Будинку культури (05.03.2019 р.). У 

конкурсі змагалося 10 студенток 

Університету. За результатами конкурсу 

перемогу здобула Катерина Ковтуняк, студентка історичного факультету, 

друге місце посіла студентка факультету української філології та 

журналістики Олександра Стоянська, яка стала «Першою віце-міс», титул 
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«Друга віце-міс» здобула студентка факультету фізичної культури Дарина 

Кельбус. 

Студенти Університету мають можливість займатися у театральних 

гуртках, зокрема, у рамках тижня української філології та журналістики та з 

нагоди 250-річчя Тараса Григоровича Шевченка студенти цього факультету 

під керівництвом старшого викладача  кафедри історії української літератури 

та компаративістики Т. Джурбій презентували виставу «Титарівна». Цікавою 

була й постановка «Ніч перед Різдвом» за мотивами повісті М. Гоголя, яку 

підготувала театральна студія «Елевсія» факультету іноземної філології під 

керівництвом заступника декана з виховної та профорієнтаційної роботи 

Н. Дворницької. Окрім того, студенти 

відвідали вистави Львівського 

академічного обласного музично-

драматичного театру імені Юрія 

Дрогобича, моновиставу «Крейцерова 

соната» та ін. 

Другий рік поспіль талановиті 

студенти Університету мають можливість 

розвивати свої творчі здібності у 

танцювальному колективі «Горлиця» під керівництвом заслуженого 

працівника культури України, 

провідного фахівця відділу 

навчально-виховної роботи і 

гуманітарної освіти В. С’єдіна. 

З-поміж заходів естетичного 

спрямування варто виокремити й 

такі: 

– факультетський бал, який 

проведено в рамках тижня 

факультету української філології та журналістики (15.03.2019 р.). Цей захід 

об’єднав усіх прихильників бальних танців і 

став яскравою подією не лише факультету 

української філології та журналістики, але й 

вишу загалом; 

– студентські дискотеки (22.10.2018 р., 

14.11.2018 р., 18.12.2019 р.), які відбулися за 

сприяння ректора Університету С. Копилова 

та випускника Університету, народного 

депутата України В. Мельниченка; 

– відкрите засідання літературної 

вітальні «Історії кохання» (організатор − 

кафедра зарубіжної літератури); 

– участь в офіційному відкритті 

туристичного сезону у м. Кам’янці-
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Подільському, зокрема: 1) студенти природничого, педагогічного та фізико-

математичного факультетів взяли участь у фольклорному флеш-мобі 

«Подільське намисто»; 2) 12 студентів взяли участь у показі вишиванок 

майстрині вишивки Божени Філатової; 3) танцювальний колектив «Горлиця» 

виступив у офіційній частині відкриття 

туристичного сезону (20.04.2019 р.); 

– участь в урочистому відкритті Дня 

міста «Кам’янець – острів скарбів 2019», 

зокрема, у флеш-мобі «Молодіжна столиця 

України – 2019», дефіле літньої колекції 2019 

року від магазину жіночого одягу «Сорока» - 

«Будь яскравою» та ін. 

Культурно-просвітницька робота. Упродовж навчального року 

проведено низку культурно-просвітницьких заходів, значна частина яких 

була присвячена 100-річчю заснування Університету. З метою пропагування 

та розвитку академічних традицій Університету, формування поваги до alma 

mater, у минулому навчальному році проведено комплекс робіт, спрямованих 

на оновлення експозицій музею історії Університету. Окрім того, створено 

нові експозиції: «Призери Олімпійських ігор» (спільно з деканом факультету 

фізичної культури, кандидатом наук з фізичного виховання та спорту, 

доцентом І. Стасюком) та «Нема переводу богатирському роду» (спільно з 

завідувачем кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, 

доктором педагогічних наук, професором І. Кучинською); проведено акцію 

“Музейний експонат”, у результаті якої фонди музею поповнилися 

документами, книгами, фотографіями, альбомами, приладами, речами, що 

мають відношення до історії вишу. Подією року стало експонування в музеї 

Університету (19.10.2018 р. – 04.02.2019 р.) унікальних печаток 1918 р.: 

печатки Кам’янець-Подільського державного українського Університету та 

першої печатки бібліотеки з фондів Музею історичних та культурних 

реліквій родини Шереметьєвих (м. Київ). Важливе просвітницьке значення 

мали заходи, організовані факультетом української філології та 

журналістики, зокрема:  

– на пошанування пам’яті першого ректора Івана Огієнка та з нагоди 

100-річчя Університету репрезентовано дискусійні платформи «10 мовних 

заповідей Івана Огієнка» (13.03.2019 р., модератори: професори Л. Марчук та 

О. Рарицький) та «Слово про похід Ігорів» як літературна й історична 

пам’ятка у дослідженнях Івана Огієнка» (12.12.2018 р., модератор – професор 

О. Рарицький); 

– з нагоди 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка проведено 

бінарну лекцію «Тарас Шевченко в житті та слові української нації», 

(13.03.2019 р., модератори – завідувач кафедри історії української літератури 

та компаративістики О. Рарицький і доцент кафедри української мови 

Н. Шеремета); 
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– проведено пошанівну лекцію зі стилістики української мови, 

присвячену пам’яті професора О. Чехівського (28.03.2019 р., модератор – 

професор кафедри української мови А. Попович) та ін. 

Цікавими були зустрічі з 

відомими науковцями, письменниками, 

політиками, громадськими діячами та 

ін. (проект „Жива бібліотека“), зокрема: 

з Прем’єр-Міністром України 

В. Гройсманом під час робочого візиту 

на Хмельниччину (04.10.2018 р.); з 

настоятелем Петропавлівської церкви – 

отцем Олександром (10.10.2018 р.) щодо роз’яснення історичної події – 

надання Константинопольською православною церквою Томосу про 

автокефалію Православної церкви України; з журналістом телеканалу ZiK і 

письменником О. Дроздовим (19.10.2018 р., організатор – доцент кафедри 

журналістики О. Почапська спільно з «Центром Громад»); з народним 

депутатом України Ю. Тимошенко під час візиту на Хмельниччину 

(22.10.2018 р.); з польським журналістом, експертом міжнародником 

М. Кацевичем (27.02.2019 р., організатори: науково-педагогічні працівники 

історичного факультету та А. Найчук, випускник Університету 2012 р., 

кандидат політичних наук, очільник громадської організації «Фонд 

громадської дипломатії») та ін. 

Низку цікавих заходів проведено у рамках тижнів факультетів, зокрема,  

 факультет української філології та журналістики (11.03.-

15.03.2019 р.): студентські дебати, святковий концерт «Феєрія талантів», 

факультетський бал та ін.; 

 історичний факультет (15.04.-19.04.2019 р.): конкурс історичного 

костюма, «Князь і княжна факультету», флеш-моб «Танець історичного», 

відкрита лекція «Між правдою і фантастикою: візія історії у фільмах та 

комп’ютерних іграх» та ін.; 

 факультет іноземної філології (15.04.-19.04.2019 р.): брейн-ринг, 

Шекспірівські читання, мюзикл іноземними мовами «Across the Globe», 

літературно-музична вітальня «Поезія та музика доби романтизму» та ін.; 

 природничий факультет (22.04-26.04., 06.05-13.05.2019 р.): лекція на 

тему: «Смітити не можна – переробити», флеш-моб «Блискавичні дівчата», 

конкурс «Міс природничого факультету – 2019», ботанічний батл, конкурс-

фантазія «Екомода 2019», екскурсія «Таємниця природи Смортицького 

каньйону» та ін.; 

 фізико-математичний факультет (22.04.-26.04.2019 р.): концерт 

«Mr & Mrs фізико-математичного факультету», виставка виробів технічної 

творчості, виставка стінгазет «Чорнобильська катастрофа: довгий слід 

трагедії» та ін.; 

 факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології (13.05-

17.05.2019 р.): ворк-шоп «Соціально-психологічні ігри в роботі фахівця 
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соціальної сфери», флеш-моб «Допомагаючи іншим, зростаєш сам!», квест 

«Знай місто в якому навчаєшся» та ін. 

Для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної 

спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, підтримки 

професійної й самодіяльної творчості в Університеті проведено низку 

літературознавчих та мистецьких заходів, з-поміж яких: творча зустріч з 

українським романістом, поетом, перекладачем та есеїстом, лауреатом низки 

літературних премій А. Любкою (11.09.2018 р.); зустріч з відомою 

українською письменницею, лауреаткою премії «Коронація слова» 

М. Ткачівською (14.03.2019 р., організатори: науково-педагогічні працівники 

факультету української філології та журналістики); круглий стіл до 185-ї 

річниці від дня народження Степана Руданського; народознавчі заходи: 

«Андріївські вечорниці» (13.12.2018 р.), «Весняночко-паняночко, де ти 

зимувала» (29.05.2019 р.), виставка атрибутики зимової обрядовості «Зимова 

феєрія» (19.12.2018 р. – 15.02.2019 р.) (організатор – старший викладач 

кафедри історії української літератури та компаративістики В. Щегельський); 

ІІІ Мультимистецький фестиваль «Галактика поезії» на тему «Магія 

романсу» (17.04.2019 р.) (організатор – старший викладач кафедри історії 

української літератури та компаративістики І. Волковинська) та ін. 

Варто відзначити належний рівень організації та проведення свята для 

першокурсників (03.09.2018 р.), яке традиційно проводиться на стадіоні 

Університету. Студенти вишу взяли участь у культурно-освітній акції для 

студентів-першокурсників усіх закладів вищої освіти нашого міста «Я – 

студент туристичного міста» (13.09.2018 р.). 

Цікавими були й заходи із залученням учнівської молоді міста, що 

мали профорієнтаційне спрямування, зокрема: кафедра біології та методики 

її викладання спільно з  учнями ЗОШ № 6 та студентами Університету 

заклали Алею Миру (листопад 2018 р.); факультет іноземної філології 

презентував цікавий захід «Різдвяні вечори» (англійською та польською 

мовами),  присвячений святкуванню Нового року та Різдва в країнах Європи 

(грудень 2018 р.); кафедра англійської мови організувала фестиваль сучасної 

пісні (англійською мовою) (березень 2019 р.); кафедра слов’янської філології 

та загального мовознавства – концерт «Варшавський етюд» (травень 2019 р.); 

кафедра німецької мови – брейн-ринг (німецькою мовою). Кафедра 

іноземних мов презентувала мюзикл іноземними мовами «Across the Globe» у 

закладах загальної середньої освіти Хмельницької та Тернопільської 

областей (лютий-травень 2019 р.). Такі заходи є цікавими для учнівської 

молоді, сприяють популяризації вишу та формуванню його позитивного 

іміджу. 

Популяризації Університету сприяє участь студентів у різноманітних 

фестивалях, конкурсах. Прикладом є участь студентки факультету іноземної 

філології В. Олійник у 9-му сезоні вокального талант-шоу «Голос країни»; 

студент природничого факультету Т. Воробець взяв участь у фестивалі 

«Поділля OPEN» (проект «Оспіваний Кам'янець») (17.03.2019 р.) та ін.  
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Упродовж минулого навчального року в Університеті оновлено склад 

команд Ліги гумору, які успішно презентували факультети на фестивалі, що 

відбувся 04.04.2019 р. З-поміж Університетських команд варто відзначити «4 

на 4» (економічний факультет), «ПрирІст» (збірна команда природничого та 

історичного факультетів), «NoName» (факультет корекційної та соціальної 

педагогіки і психології), «ММС» (економічний факультет), «Метр 60 і Віта» 

(факультет іноземної філології). Команда «4 на 4» (капітан – студент 

економічного факультету М. Редзель) є активним учасником фестивалів 

Подільської та Тернопільської Ліги гумору. 

Професійне (трудове) виховання. Одним із пріоритетних завдань 

роботи зі студентською молоддю є формування фахових компетентностей, 

психологічної готовності випускників до професійної діяльності. З цією 

метою в Університеті організовано: 

 лекції для студентів І курсу факультету іноземної філології на такі 

теми: «Deutsch Lehren lernen», «Stipendium in Deutschland», «Система освіти в 

Україні у порівнянні з іншими країнами», «Моя майбутня кар’єра», 

«Професія учителя», «Яким повинен бути вчитель іноземної мови?» 

(вересень-жовтень 2018 р., модератори – науково-педагогічні працівники 

факультету іноземної філології); 

 зустріч студентів із фіналісткою національної премії Global Teacher 

Prize Ukraine, яка увійшла у ТОП-10 найкращих вчителів України, 

вчителькою зарубіжної літератури та української мови Кам'янець-

Подільської загальноосвітньої школи № 17 – Н. Рудніцькою (25.09.2018 р.); 

 екскурсія студентів групи NZ1-B17 і Ecol1-B18 на метеорологічну 

станцію м. Кам'янця-Подільського (09.11.2018 р., організатор – Г. Чернюк, 

доцент кафедри географії та методики її викладання);  

 зустріч із організатором ІІІ Міжнародного кінофестивалю 

«БРУКІВКА» А. Зайцем (13.12.2018 р.); 

 семінар на тему «Ми не безсилі у протидії змінам клімату» 

(05.02.2019 р., модератори – наукові співробітники НПП «Подільські 

Товтри»); 

 участь студентів природничого факультету у щорічній Всеукраїнській 

природоохоронній акції «Збережемо первоцвіти» (06.03.2019 р., модератори 

– наукові співробітники НПП «Подільські Товтри»); 

 День політолога (07.03.2019 р., модератори – науково-педагогічні 

працівники кафедри політології та соціології); 

 тренінг для студентів економічного факультету на тему: «Розвиток  

комунікативних навичок» (12.03.2019 р., на базі Кам’янець-Подільського 

міського центру зайнятості);  

 лекцію для студентів економічного факультету на тему: «Сучасні 

тенденції розвитку індустрії гостинності» (12.03.2019 р., модератор – 

начальник відділу маркетингу готелю «7 Днів» Т. Івасишена); 
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 семінар-тренінг для студентів економічного факультету на тему: 

«Відкрий власну справу» (19.03-20.03.2019 р., на базі Кам’янець-

Подільського міського центру зайнятості);  

 зустріч студентів факультету української філології та журналістики з 

В. Худняком, начальником Головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області (18.04.2019 р.). У рамках зустрічі учасники обговорили 

проблематику взаємодії органів державної влади (на прикладі органів 

юстиції) із засобами масової інформації та громадськістю, специфіку 

журналістської діяльності; 

 майстерню психологічних тренінгів (модератори – науково-

педагогічні працівники факультету корекційної та соціальної педагогіки і 

психології: Л. П. Мельник, Н. С. Гевчук, Н. М. Дідик, Т. Л. Опалюк, 

А. І. Куриця, С. І. Михальська, Ю. П. Данчук, Н. Є. Гоцуляк) та ін.  

Фізичне виховання (формування здорового способу життя). 

Студенти Університетує активними учасниками спортивно-масових заходів, 

заходів, що сприяють формуванню здорового способу життя. З-поміж них 

виокремимо: легкоатлетичний забіг на Європейській площі, присвячений 

100-річчю Університету(22.10.2018 р.), «Зимові забави» (24.01.2019 р.), 

присвячені 70-річчю факультету фізичної культури, організаторами яких 

стали науково-педагогічні працівники цього факультету та ін. Окрім того, 

проведено бесіди зі студентами з метою запобігання тютюнової, алкогольної 

та наркотичної залежності, профілактики захворювань на СНІД тощо. Для 

потреб студентів в Університеті функціонують спортивний клуб, секції, 

обладнані спортивні майданчики тощо. 

Розвиток студентського самоврядування. Щодо співпраці ректорату з 

органами студентського самоврядування, то відзначимо, що вона спрямована 

на сприяння та створення необхідних умов для ефективного розвитку 

студентського самоврядування в Університеті, виявлення його потенційних 

лідерів.  

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування вишу. На початку 2018-2019 навчального року проведено 

вибори до студентського сенату Університету, студентських рад факультетів 

та гуртожитків (26.10.-28.10.2019 р.). Організація виборів здійснена 

відповідно до «Положення про порядок проведення прямих таємних виборів 

студентів до колегіальних органів управління та органів громадського 

самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка», ухваленого конференцією студентів 20.02.2018 р. (протокол 

№ 1). Студенти, обрані шляхом прямих таємних виборів, увійшли до складу 

вченої ради Університету, вчених рад факультетів, конференції трудового 

колективу Університету, зборів трудових колективів факультетів. 

Представники органів студентського самоврядування входять до складу 

стипендіальної комісії Університету та стипендіальних комісій факультетів. 

Вищим органом студентського самоврядування є конференція  

студентів, яка упродовж минулого навчального року тричі скликалася: 

12.12.2018 р., 25.04.2019 р., 04.06.2019 р. З-поміж важливих ухвал 
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конференцій: затвердження кошторису видатків на утримання органів 

студентського самоврядування Університету на 2019 р., рекомендація 

кандидатури студентки ІІ курсу спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія Хомовської Катерини Олександрівни на здобуття академічної 

стипендії імені Героїв Небесної сотні та ін. 

Згідно пункту 10 статті 40 Закону України «Про вищу освіту»: 

фінансовою основою студентського самоврядування закладу вищої освіти є 

кошти, визначені вченою радою закладу вищої освіти в розмірі не менш як 

0,5% власних надходжень, отриманих закладом вищої освіти  від основної 

діяльності, що в 2018 році становило 104 тис.158 грн., у 2019 р. – 114 тис.160 

грн. Значна частина коштів студентського самоврядування спрямовується на 

оплату відряджень студентів, які беруть участь у конференціях, конкурсах, 

спортивних змаганнях; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та 

інвентарю; на матеріальну допомогу студентам тощо. 

З-поміж заходів, організованих студентським сенатом Університету, 

студентськими радами факультетів, варто виокремити такі: 

– участь в організації та проведенні святкових заходів з нагоди 100-

річчя Університету; 

– організація участі студентів у роботі факультету муніципального 

управління (спільно з відділом молоді та спорту Департаменту гуманітарної 

політики Кам’янець-Подільської міської ради). У роботі факультету взяли 

участь студенти історичного факультету А. Підлісна; факультету української 

філології та журналістики – К. Дем’ян, А. Туришин; факультету іноземної 

філології – О. Максимчук; факультету корекційної та соціальної педагогіки і 

психології – К. Горбачова, О. Чемерис; 

– організація участі студентів у роботі Молодіжної ради м. Кам’янця-

Подільського. Зокрема, членами Молодіжної ради у 2018-2019 навчальному 

році були такі студенти: О. Сидорчук, Т. Пономаренко, Я. Пінкас, Д. Бойчук, 

В. Крохмалюк (історичний факультет); К. Дем’ян (факультет української 

філології та журналістики); Н. Дудка (природничий факультет); 

– організація низки екологічних, волонтерських і благодійних заходів 

акцій та ін. 

Студенти Університету(К. Дем’ян, О. Сидорчук, Т. Пономаренко) взяли 

участь в обговоренні пропозицій до Стратегії розвитку молодіжної політики 

до 2030 року. Зауважимо, що розробка проекту зазначеної Стратегії 

здійснюється у партнерстві з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки 

Європейського Союзу у рамках проекту «Розвиток сталих моделей 

молодіжної участі», що є частиною програми «Посилення життєстійкості та 

підвищення громадської активності підлітків і молоді у східній Україні».  

З нагоди Дня молоді грамотами та подарунками Кам’янець-Подільської 

міської ради було відзначено студентів історичного факультету О. Сидорчук 

та М. Біляка, студентку природничого факультету М. Турніцьку. Приємно, 

що студенти Університету займають активну життєву позицію і не стоять 

осторонь важливих проблем молодіжної політики як міста так і країни 

загалом. 
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Отже, у 2018-2019 навчальному році в Університеті здійснювалася 

системна робота, спрямована на формування гармонійно розвиненої 

особистості. Заходи, які проводилися, мали на меті виховання студентської 

молоді, забезпечення умов для її самореалізації та самоорганізації. Варто 

відзначити високий рівень організації виховної роботи на факультеті 

української філології та журналістики, природничому, історичному 

факультетах, факультеті корекційної та соціальної педагогіки і психології, 

факультеті іноземної філології. Водночас, складні виклики сучасності 

актуалізують доцільність посилення виховної роботи зі студентською 

молоддю. Зауважимо, що досягнення мети виховання можливе за умови 

комплексного підходу і залучення до цієї роботи науково-педагогічних 

працівників Університету, органів студентського самоврядування, 

громадських об’єднань студентської молоді. З огляду на вищезазначене, 

пріоритетними завданнями на 2019-2020 навчальний рік вважаємо такі: 

– посилення роботи щодо національно-патріотичного виховання 

студентської молоді, утвердження в учасників освітнього процесу моральних 

цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, 

здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в 

сучасних умовах; 

– продовження роботи із залучення студентів до участі в управлінні 

Університетом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу 

освіту» та Статутом вишу; 

– продовження роботи щодо залучення студентів до обговорення та 

вирішення питань удосконалення освітнього процесу та науково-дослідної 

роботи;  

– продовження роботи зі створення необхідних умов для реалізації 

учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; 

– продовження роботи щодо участі студентів у заходах (процесах) 

щодо забезпечення якості вищої освіти; 

– посилення індивідуальної виховної роботи зі студентами, які 

пропускають навчальні заняття без поважних причин, мають академічну 

заборгованість;  

– сприяння адаптації студентів І курсу до навчання в Університеті;  

– активізація роботи заступників деканів з виховної та 

профорієнтаційної роботи та кураторів академічних груп студентів. З цією 

метою доцільно продовжити роботу щодо організації та проведення 

методичних семінарів, майстер-класів із залученням провідних науковців у 

галузі педагогіки та психології тощо. 

 

 
 

Керівник 

відділу навчально-виховної роботи 

і гуманітарної освіти       Л. В. Горчак 

 


