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І. Правове, професійне виховання та зміцнення дисципліни:
прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; виховання поваги до Конституції України, законів України, державних символів;
виховання громадянського обов’язку перед країною, суспільством; формування політичної культури; становлення етики міжнаціональних
стосунків; залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху. Основна увага приділяється на
прищеплення поваги до прав людини й громадянина України, виконання обов’язків студента, сумлінного ставлення до навчання, набуття
професійних навичок, дотримання дисципліни.
№
з.п

Заходи

Термін
виконання

1.

Проведення урочистої церемонії посвяти
першокурсників у студенти КУП НАН України

01 вересня

У рамках загальноуніверситетського проекту
«Пізнай свій край» провести екскурсія до
музею історії м. Києва.

07 вересня

2.

Організувати та провести конкурс листівок,
плакатів, приурочених Міжнародному дню
3. 8
демократії на тему: «Демократичні засади моєї
держави»
З метою зацікавленості до вивчення
європейських мов необхідно викладачам
4. 9 іноземних мов розробити заходи, приурочені
до Європейського дня мов.

5.

Підготувати та провести музичне вітання
професорсько-викладацькому складу з нагоди
відзначення Дня працівника освіти

15 вересня

26 вересня

02 жовтня

Організатор, відповідальний за
проведення
Проректор з соціально-гуманітарних
питань, представники студентського
активу.
Чаплюк О.І., куратор навчальної
академічної групи ПБ-11;
Чернега Н.С.,помічник проректора з
соціально-гуманітарних питань,

Студентський актив

Викладачі іноземної мови.

Студентський актив

Примітка

За затвердженим
сценарним планом
З метою ефективної
адаптацію до
навчального процесу
у КУП НАНУ.
Міжнародний день
відзначається 15
вересня
Вікторини.
Вітання зі святами
іноземними мовами.
Оформлення стінних
газет іноземними
мовами, які
вивчаються у КУП
НАНУ
День працівника
освіти відзначається
04 жовтня

Провести заходи з нагоди відзначення Дня
юриста (День юриста з'явився в календарі
6. 1 України за Указом Президента № 1022/97 від
0 16.09.1997 р. Це свято, яке об'єднує юристів
різних сфер діяльності, що стоять на захисті
прав і свобод українців)
Вшанування пам`яті жертв політичних
7.
репресій. Покладання квітів до меморіальних
знаків жертв політичних репресій.
Взяти участь у міських та районних заходах,
8.
присвячених визволенню м. Києва від
німецько-фашистських загарбників
9. 1
4

Організувати проведення Дня свободи

День працівників прокуратури (Враховуючи
роль органів прокуратури у зміцненні
законності та захисту прав людини, Указом
10.
Президента України від 02.11.2000 року
встановлено професійне свято - День
прокуратури.)
День Збройних Сил України
11. 1 День Збройних Сил України був встановлений
5 постановою Верховної Ради України в 1993
році.
12. 1
6

Провести засідання круглого столу,
присвяченого Дню прав людини

День ліквідатора
14 грудня в Україні відзначається День
вшанування учасників ліквідації наслідків на
13. 1 Чорнобильській АЕС (більш відомий, як День
7 ліквідатора), який був офіційно введений
Президентом України в 2006 році.
Відвідання музею Чорнобиля
(вул. Верхній Вал)

08 жовтня

Представники студентського активу,
студентського самоврядування

30 жовтня

Представники студентського активу,
представники студентського парламенту

06 листопада
22 листопада

Куратори академічних груп ,проректор з
соціально-гуманітарних питань,
студентський актив.
Куратори академічних груп

01 грудня

Завідувач кафедри кримінального права та
процесу

06 грудня

Представники студентського активу,
студентського парламенту.

10 грудня

13 грудня

Представники студентського активу,
студентського самоврядування, факультет
міжнародних відносин

Проректор з соціально-гуманітарних
питань, куратори груп, студентський актив

За окремим планом

Покладання квітів
на Лук`янівському
кладовищі.

За окремими планами
кураторів академічних
груп
Оголосити конкурс на
проведення есе на
тему: «Я – прокурор
незалежної України»
Провести спортивні
змагання у
тренажерному залі
університету.

14. 1
8

Організувати заходи щодо проведення Дня
працівників суду

12-13 грудня

Завідувач кафедри кримінального права та
процесу, юридичний факультет

15.

День заснування Київського університету
права НАН України

13-14 грудня

Студентський актив

16. 2
0

День працівників дипломатичної служби

22 грудня

Студентський актив, який навчається за
напрямом підготовки міжнародне право.

Протягом
семестру

Проректор з соціально-гуманітарних
питань, керівники органів студентського
самоврядування

Протягом
семестру

Проректор з соціально-гуманітарних
питань

Практикувати проведення старостатів,
17. 2 спільних зборів керівництва університету та
1
органів студентського самоврядування
університету
Традиційні зустрічі студентів з ректором
18.
КУП НАНУ

День працівників суду
відзначають 15 грудня
Продовжити
проведення акції
«Університет очима
студентів» за
окремим планом

За окремим графіком

ІІ. Патріотичне виховання та формування національної самосвідомості
19. 2 Провести ознайомчі екскурсії по м. Києву для
4
студентів 1 курсу
Взяти участь у науково-практичній
конференції на тему:«Друга світова війна:
20.
причина та наслідки», присвяченої 70-річчю
закінчення Другої світової війни 1939-1945рр.
День визволення м. Києва від фашистських
21.
загарбників
З нагоди відзначення Дня української
писемності та мови провести усний журнал зі
22. студентами І курсу «Спочатку було слово….»
або «Рідну землю, де живемо, Україною
звемо»
Організувати та провести круглий стіл,
присвячений Дню української писемності та
23. 2
мови на честь вшануванні пам`яті
6
Преподобного Нестора – Літописця на тему:
«Ті, що шукають мудрість, знайдуть її…»
24. 2
Провести заходи з нагоди відзначення

Вересеньжовтень

Куратори груп, проректор з соціальногуманітарних питань,

15 вересня

Студентський актив

06 листопада

Проректор з соціально-гуманітарних
питань, куратори груп, студентський актив

09 листопада

Кафедра філософії та соціальногуманітарних дисциплін

09 листопада

16 листопада

Представники студентського
активу,куратор академічної групи
Панасюк Р.П.
Куратори навчальних груп, представники

За основу заходу
взяти взяти твір
Катерини Мотрич
«Молитва до мови»
День Преподобного
Нестора-Літописця
Київського
відзначають 09
листопада
За окремим планом

7
25. 2
8

Міжнародного дня толерантності
Провести заходи з нагоди відзначення
Всесвітнього дня дітей
Відвідати підшефний дитячий будинок:
«Колиска дитячої надії»

студентського самоврядування
Листопад

Проректор з соціально-гуманітарних
питань, представники студентського
активу

ІІІ. Моральне та естетичне виховання
26.

27.

Спонукати студентів до проведення диспуту
серед студентів І-ІІ курсів на тему «Роль
українського кіно в формуванні особистості»
Організувати та провести заходи щодо
Всеукраїнського дня бібліотек

Міжнародний день людей поважного віку
28. 3
Відвідати Раду ветеранів Святошинського р-ну
3
8-го мікрорайону.
Міжнародний день студента
Міжнародний день студентів встановлений 17
листопада 1946 на Всесвітньому конгресі
29.
студентів, що відбувся в Празі, в пам'ять
чеських студентів-патріотів.
Організувати проведення Дебюту
першокурсника.
30. 3
5
31.
32. 3
6

Міжнародний день інвалідів
Організувати та провести Українські
вечорниці у рамках проекту «Майбутнє
України - в руках талановитої молоді»
Організація тематичних виховних годин

16-18 вересня

Студентський актив

30 вересня

Куратори навчальних академічних груп,
представники студентського активу

03 жовтня

Представники студентського активу

17 листопада

02 грудня
13 грудня

Протягом року

Проректор з соціально-гуманітарних
питань, представники студентського
активу, куратори академічних груп

Захід приурочено до
Дня українського кіно
Відзначається
щорічно відповідно до
Указу Президента
України № 471/98 від
14.05.1998 р.

Міжнародний день
студента святкують 17
листопада

Проректор з соціально-гуманітарних
питань, представники студентського
активу
Проректор з соціально-гуманітарних
питань, студентський актив
Куратори академічних груп.

Куратори академічних
навчальних груп
звітуються
посеместрово, до звіту

33. 3 Проведення лекції, диспутів, круглих столів,
Протягом
Проректор з соціально-гуманітарних
7
присвячених визначним датам
семестру
питань, кафедри університету
34. 3 Проведення Днів культури країн, мови яких
Протягом
Викладачі іноземних мов, студентський
8
вивчаються
семестру
актив
Провести групові заняття з метою
Працівники районного диспансеру,
35. 3 профілактики негативних явищ у молодіжному
За окремим
проректор з соціально-гуманітарних
9 середовищі (паління, наркоманії, алкоголізму,
графіком
питань, куратори академічних груп
ВІЛ/СНІДу)
Рекомендувати найактивніших студентів для
Протягом
Проректор з соціально-гуманітарних
36. відвідування вистав театру в рамках проекту
семестру
питань
«Кроки до прекрасного»
ІV. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя передбачає:
Взяти участь у Всеукраїнських, міських і
37. 4
12 вересня
Викладачі фізичного виховання,
районних заходах з нагоди Дня фізичної
3
студентський актив
культури і спорту
У рамках загальноуніверситетського проекту
«Сьогодні зі спортом – завтра з майбутнім»
провести до Міжнародного дня миру
Викладачі фізичного виконання,
38.
товаристські зустрічі з футболу між
19 вересня
проректор з соціально-гуманітарних
загальноуніверситетською командою КУП
питань
НАНУ та cтаршокласниками Святошинського
району.
Всесвітній день туризму (заснований
27 вересня
Викладачі фізичного виховання,
39. й
Генеральною асамблеєю Всесвітньої
студентський актив
туристської організації в 1979 році.)
З метою посилення боротьби з
40. 4 тютюнокурінням та запобіганню наркоманії і
Протягом року
Куратори навчальних груп.
5
алкогольної залежності проводити в
академічних групах профілактичні заходи
41. 4 Організувати заходи з нагоди відзначення дня
26 жовтня
Викладачі фізичного виховання
6
народження футболу

додаються фото та
висвітлення
інформації на сайті
виховної роботи

Під гаслом «Діти
народжуються не для
війни»

Взяти участь у щорічному кросі, присвяченому
Міжнародний День
42. 4
23 листопада
Проректор з соціально-гуманітарних
Міжнародному Дню Організації Об’єднаних
Організації
7
питань, студентський актив
Націй
Об’єднаних Націй
Організувати заходи щодо всесвітнього дня
13 грудня
43.
Викладачі фізичного виховання.
футболу.
Організувати та провести студентські
44. 4
Тренери спортивних секцій, студентський
спортивні змагання (шахи, футбол, регбі,
Протягом року
8
актив
армреслінгу – за окремим планом)
45. 4 Залучити студентів до роботи спортивних
Тренери спортивних секцій, студентський
Протягом року
9
секцій Святошинського району
актив
V. Організація психологічної роботи та формування позитивних соціально-психологічних відносин у колективі
Провести ознайомчу екскурсію до
Протягом
Проректор з соціально-гуманітарних
У рамках
Національного музею архітектури та побуту
вересня
питань, помічник проректора з соціально- загальноуніверситетсь
46. 5
НАН України «Пирогово» для студентів 1
гуманітарних питань,
кого проекту «Пізнай
1
курсу
представники студентського
свій край»
самоврядування
Організація та проведення психологічних
Протягом
Помічник проректора з соціальнотренінгів для студентів І курсу з метою
семестру
гуманітарних питань,
47.
адаптації до умов навчання в університеті
куратори академічних груп
Помічник проректора з соціальноПровести традиційне анкетування І курсу
8 вересня
гуманітарних питань
48.
49.

50.

51. 5
2

Провести тестування І курсу «Визначення
лідерства»

Провести тренінгові заняття на згуртованість
студентського колективу

Надати методичну допомогу в організації
проведення виборів керівних органів
студентського самоврядування

10 вересня

Помічник проректора з соціальногуманітарних питань

16 вересня

Помічник проректора з соціальногуманітарних питань

Жовтень

Проректор з соціально-гуманітарних
питань, старости навчальних груп,
представники студентського
активу

Студенти академічної
групи ПБі-35,
контингент
студентської молоді
на базі молодшого
спеціаліста.
Під гаслом «Від
прозорих виборів
президента
студентського
самоврядування ВНЗ

52. 5
3

День боротьби зі СНІДом, проведення заходів
з метою профілактики ВІЛ/СНІДу.

01 грудня

Проректор з соціально-гуманітарних
питань, представники студентського
активу, районний центр соціальних служб
Проректор з соціально-гуманітарних
питань, представники студентського
активу

Ознайомлювати студентів 1 курсу з
За окремим
53. 5
культурними і художніми цінностями міста й
планом
4
Київської області
Проводити систематичну роз’яснювальну,
просвітницьку, санітарно-профілактичну
Проректор з соціально-гуманітарних
54. 5
роботу серед студентів, спрямовану на
Протягом
питань,
5 формування в них здорового способу життя з
семестру
працівники управління сім’ї та молоді
питань гігієни, тренінгів виховання, сімейних
Святошинського району
відносин
Проводити щомісячні благодійні акції
55. 5 «Передай тепло своєї руки маленькій дитині» у
Протягом
Проректор з соціально-гуманітарних
6 підшефному дитячому будинку «Колиска
семестру
питань, студентський актив
дитячої надії»
Провести тренінги з метою адаптації студентів
56. 5
– першокурсників у новому соціальному
За окремим
Помічник проректора з соціально7
середовищі та розвинення сприятливих
графіком
гуманітарних питань
міжособистісних зв’язків у групі
57. 5 Систематичне проведення тренінгів «Моє
Протягом
Виховний відділ
8
семестру
здоров’я – в моїх руках»
VІ. Організаційна робота з батьками студентів:
Створити електронний банк даних активу
58. 6 студентів з метою оперативного проведення
Вересень Проректор з соціально-гуманітарних
0 цілеспрямованої виховної роботи з батьками
жовтень
питань
студентів, які навчаються в університеті.
59. 6
Організувати зустрічі представників
Куратори груп, проректор з виховної
Протягом року
1 студентського активу з ректором університету
роботи
За результатами успішності студентів в І
Проректор з соціально-гуманітарних
60.
Грудень
семестрі провести батьківські збори.
питань
Організувати та провести акції «Передаймо
Протягом
Проректор з соціально-гуманітарних
61.
семестру
питань, куратори академічних груп.
тепло своїх родин людям поважного віку»

– до прозорих виборів
у всіх гілках влади
України»

VІІ. Екологічне виховання передбачає:

62.
63.

Взяти участь у Всеукраїнських, міських і
районних заходах, присвячених охороні
навколишнього природного середовища
України
Провести флеш-моб з тематики екологічного
права «Паспортизація дерев столиці»

Протягом року

Проректор з соціально-гуманітарних
питань, представники студентського
активу

Жовтень

Студентський актив

Проректор з соціально-гуманітарних
питань

Г.П. Левківська

Помічник проректора з соціально-гуманітарних
питань

Н.С.Чернега

