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ПЛАН ЗАХОДІВ 
по реалізації концепції національно-патріотичного виховання 

студентської молоді в Уманському НУС

№
з/п Зміст заходів Термін

виконання Виконавці

1 2 3 4

1.
Проводити моніторинг реалізації вимог 
Концепції національно-патріотичного 
виховання студентської молоді

Постійно
Комісія з питань 
планування та організації 
виховної роботи

2.

3 метою пропагування та виховання 
студентів на кращих зразках патріотизму, 
героїзму, славних бойових і трудових тра
диціях українського народу забезпечити 
проведення тематичних виховних годин, 
бесід, зустрічей, вечорів пам’яті

Постійно

ГІаєвський П.Б., декани 
факультетів, куратори 
груп, Наукова бібліотека, 
рада студентського 
самоврядування

3.
Проводити в студентських академічних 
групах зустрічі з учасниками Другої 
світової війни, АТО, Революції Гідності

Постійно

Центр культури і вихован
ня студентів, заступники 
деканів з виховної роботи, 
куратори, рада студентсь
кого самоврядування

4.

Організовувати відвідування студентами 
музеїв міста, історичних місць Черкащини 
та У країни Постійно

Заступники деканів з 
виховної роботи,курато
ри, рада студентського 
самоврядування

5.

Практикувати організацію виставок 
творчих робіт студентів, аспірантів, 
співробітників (картин, світлин) в 
Науковій бібліотеці

Постійно

Наукова бібліотека, Центр 
культури і виховання 
студентів, заступники 
деканів з виховної роботи

6. Проводити оглядини-конкурси:
-  на кращу академічну групу;
-  на кращу кімнату в гуртожитку;
-  «Студентський лідер року»;
-  «Міс Університет»

Постійно

Деканати, Центр культури 
і виховання студентів, ра
да студентського самовря
дування, профспілковий 
комітет

7. Створити в Науковій бібліотеці виставки 
літератури, світлин, плакатів, присвячених 
Дню Гідності і Свободи, річниці 
визволення України

2016/2017
2017/2018

н.р.
Наукова бібліотека
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8. Забезпечити діяльність методичного 
об’єднання кураторів академічних груп Постійно Паєвський П.Б.

9.

Надавати практичну допомогу виборним 
органам студентського самоврядування в 
реалізації завдань щодо реалізації 
концепції національно-патріотичного 
виховання студентської молоді

Постійно

Паєвський П.Б., 
заступники деканів з 
виховної роботи

10.
Активізувати роботу волонтерських 
загонів в роботі по шефству над родинами 
учасників Вітчизняної війни та АТО

Постійно
Рада студентського 
самоврядування, 
профспілковий комітет

11.

Спрямувати діяльність рад студентського 
самоврядування факультетів, трудових 
загонів на:

-  озеленення території, проведення 
акції «Посади дерево»;

-  по впорядкуванню пам’ятника 
Ю.Глібко

Постійно

Рада студентського само
врядування, профспілко
вий комітет, заступники 
деканів з виховної роботи

12.

Забезпечити проведення спортивних 
заходів, присвячених знаменним датам, 
відкритих першостей університету, 
змагань на кубок ректора

Постійно

Кафедра фізичного 
виховання і психолого- 
педагогічних дисциплін, 
рада студентського само
врядування

13.

Забезпечити проведення науково-практич
них конференцій, участь студентів, моло
дих науковців в міжнародних конферен
ціях. Поширювати співпрацю з навчальни
ми закладами інших країн

Постійно Завідувачі кафедр, 
деканати

14.
Забезпечити участь студентської молоді в 
художніх колективах Центру культури і 
виховання студентів, в спортивних секціях

Постійно

Центр культури і вихован
ня студентів, заступники 
деканів з виховної роботи, 
куратори

15.
Висвітлювати в університетській газеті, на 
сайті проведення заходів по національно- 
патріотичному вихованню молоді.

Постійно

Лозінська Ж.П., 
Барабаш Л.В., 
Паєвський П.Б., 
заступники деканів з 
виховної роботи

Завідувач Центру культури 
і виховання студентів П.Б. Паєвський
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