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План виховної роботи  
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Національної академії державного управління при Президентові 

України на 2020-2021 навчальний рік 
 

 

1. Організаційне забезпечення виховного процесу 

 

1.1. Заходи з організації роботи кураторів: 

- призначення кураторів академічних 

груп; 

- проведення нарад для кураторів; 

 

- проведення кураторських годин 

 

До 01.10.2020  

 

За окремими 

планами 

Щомісячно 

Куспляк І. С. 

Вишневська В.М. 

Фольгіна Т.О. 

 

1.2. Зустріч керівництва інституту зі 

слухачами та студентами (з питань 

ефективності надання освітніх послуг 

та удосконалення виховної роботи) 

Протягом року Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

 

1.3. Планування зустрічей з 

представниками органів публічної 

влади, громадськими діячами, 

представниками культури та 

мистецтва, як факультативного 

заняття   

Кожен четвер о 

14:00, протягом 

навчального року 

Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Фольгіна Т.О.  

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

1.4. Заходи з організації роботи 

студентського самоврядування 

Вересень 2020 - 

квітень 2021  

Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Фольгіна Т.О. 

 

1.4.1. Призначення старост академічних 

груп на факультетах 

Вересень 2020  Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

 

1.4.2. Сприяння у проведенні загальних 

зборів для обрання голови 

студентського самоврядування 

інституту 

Квітень 2021  Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Фольгіна Т.О. 

Кобернік О.І. 

 

 

1.4.3. Сприяння у проведенні загальних 

зборів мешканців гуртожитку для 

обрання заступника голови 

студентського самоврядування 

інституту - старости гуртожитку   

Квітень 2021  

 

1.4.4. Проведення тренінгів: 

- для адаптації першокурсників; 

- підвищення рівня обізнаності про 

міжнародні можливості для молоді та 

участь у програмах академічної 

мобільності (перший курс денної 

форми навчання бакалавріату та 

магістратури);  

- для організації та підвищення 

 

Жовтень 2020  

Жовтень-листопад 

2020  

 

 

 

 

Вересень-жовтень 

Куспляк І.С. 

Вишневська В.М.  

Красностанова Н.Е. 

Безверхнюк Т.М.  

Пахомова Т.І. 

Фольгіна Т.О. 

Нефьодова Н.А. 

Голова 

студентського 



 

 

ефективності роботи студентського 

самоврядування інституту 

2020  

Травень 2021  

самоврядування 

інституту 

 

1.5. Проведення он-лайн - опитування 

студентів:  

- для першокурсників бакалаврату з 

метою виявлення творчих здібностей 

та перспектив їх реалізації в 

інституті; 

- для першокурсників бакалавріату та 

магістратури щодо виявлення 

зацікавленості участі в міжнародних 

проектах та програмах академічної 

мобільності; 

- для всіх студентів з метою 

визначення рівня задоволеності 

організацією виховного процесу 

 

 

До 10.10.2020  

 

 

 

До 15.10.2020  

 

 

 

 

Травень 2021  

Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Фольгіна Т.О. 

Нефьодова Н.А. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

1.6. Інформування студентів, кураторів 

про заходи, що плануються в 

інституті, через дошки оголошення, 

екран в холі інституту, а також через 

соціальні мережі (Facebook, 

Instagram) та месенджери (Telegram, 

Viber) 

Протягом року Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Фольгіна Т.О. 

Нефьодова Н.А. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

2. Організація та проведення загальноінститутських заходів (за окремими планами) 

 

2.1. Святкування Дня народження 

інституту   

 

Вересень 2020  Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Гулєвич А.Ю. 

Фольгіна Т.О. 

Завідувачі кафедр 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

2.2. Випуск:  

- магістрів факультетів публічного 

управління  та адміністрування;  

- магістрів факультетів менеджменту 

та бізнес-технологій; 

- бакалаврів факультету менеджменту 

та бізнес-технолог 

 

05.02.2021 

 

лютий-березень 2021  

 

червень 2021  

 

 

2.3. День відкритих дверей жовтень-листопад  

2020  

березень 2021  

 

3. Заходи з патріотичного виховання (за окремим планом) 

 

3.1. Проведення інформування та 

тематичних заходів відповідно до 

Постанови Верховної Ради України 

«Про відзначення пам'ятних дат і 

ювілеїв у 2020 році» № 455-IX від 

14.01.2020  

І півріччя 2020  Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Колісніченко Н.М. 

Фольгіна Т.О. 

Завідувачі кафедр 

Куратори 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

3.2. Проведення заходів щодо сприяння 

зміцненню національної єдності та 

консолідації українського суспільства 

відповідно до Указу Президента 

України «№534/01.12.2016 «Про 

пріоритетні заходи щодо сприяння 

Протягом року 



 

 

зміцненню національної єдності та 

консолідації українського 

суспільства, підтримки ініціатив 

громадськості у цій сфері»  

 

3.3. Проведення заходів відповідно до 

Указу Президента України № 43/2017 

від 21.02.2017 року «Про концепцію 

вдосконалення інформування 

громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 

2017-2020 роки» 

 

Протягом року 

 

3.4. Заходи з нагоди Дня українського 

козацтва та Дня захисника України 

12-16.10.2020 

 

3.5. Заходи з нагоди Дня української 

писемності та мови 

05-11.11.2020  

 

3.6. Заходи з нагоди Дня Гідності і 

Свободи 

20-23.11.2020  

 

3.7. Заходи з нагоди Дня Збройних Сил 

України 

04-08.12.2020  

 

3.8. Заходи з Дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні 

19-22.02.2021  

 

3.9 Заходи з нагоди річниці від дня 

народження Т.Г. Шевченка (1814)  

08-11.03.2021  

 

3.10 Заходи з нагоди роковин 

Чорнобильської трагедії 

23-27.04.2021  

 

3.11 Перемоги над нацизмом у Європі, 

Дня пам'яті та примирення та Дня 

Перемоги 

07-12.05.2021  

 

3.12 Заходи з нагоди святкування Дня 

вишиванки 

20.05.2021  

 

4. Заходи з культурно-естетичного та інтелектуального виховання 

 

4.1. Відвідування студентами театрів, 

музеїв, виставок, концертів та інших 

культурних заходів міста 

Протягом року Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Фольгіна Т.О. 

Куратори 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

4.2.  Проведення тематичних виставок у 

читальній залі інституту та 

віртуальних виставок на сайті 

інституту 

Протягом року Кудрявцева О.В. 

Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 
 

4.3. Проведення заходів «бібліотека 

слухачу/студенту» 

Вересень-жовтень 

2020 



 

 

 

4.6. Проведення гри «Що? Де? Коли?»  жовтень-листопад 

2021 

Красностанова Н.Е. 

Пахомова Т.І. 

Вишневська В.М.  

Куспляк І.С. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

4.7. Проведення конкурсу «Інститут 

моїми очима»  

Жовтень 2020 -  

квітень 2021  

Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Фольгіна Т.О. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

5. Заходи з трудового виховання 

 

5.1. Заходи з благоустрою прилеглої 

території, навчального корпусу та 

гуртожитку інституту 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

Кісеолар М.Г. 

Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Куратори  

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

6. Заходи із спортивного виховання та виховання здорового способу життя 

 

6.1. Проведення інститутських та 

міжвузівських спортивних змагань і 

товариських зустрічей 

Протягом року Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Масунов Л.І. 

Куратори 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

6.2. Проведення щорічних спортивних 

свят:  

- для першокурсників; 

- для всіх студентів з нагоди 

відзначення Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

 

 

Жовтень 2020  

 

 

Травень 2021  

 

6.3. Заходи з ознайомлення з проблемами 

поширення ВІЛ та СНІДУ, 

наркоманії, алкоголізму та 

тютюнопаління 

Протягом року 

 

7. Проведення спільних заходів 

 

7.1. Надання шефської допомоги 

Михайлівській спеціалізованій 

загальноосвітній школі-інтернату для 

дітей з вадами розумового розвитку 

Саратського району Одеської області 

(до міжнародного дня дітей) 

Вересень-листопад 

2020  

 

 

 

Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Фольгіна Т.О. 

Яценко В.А. 

Голова 

студентського  

самоврядування 

інституту 

 

7.1.1. Організація благодійних заходів Жовтень-листопад 

2020  



 

 

 

7.1.2. Організація виїзду слухачів   

та студентів інституту до школи-

інтернату 

Листопад 2020 

 

7.3. Співпраця студентського 

самоврядування регіональних 

інститутів державного управління 

Національної академії державного 

управління при Президентові України 

Протягом 

навчального року,  

відповідно до планів 

роботи 

Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

7.4. Участь слухачів та студентів 

інституту в заходах, які проводять: 

- органи публічної влади; 

- вищі навчальні закладі 

м. Одеси та Півдня України; 

- українські та міжнародні громадські 

організації 

Протягом року Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Фольгіна Т.О. 

Нефьодова Н.А. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

  

8. Заходи з запровадження та організації роботи студентських проектів  

(за окремим планом) 

  

8.1. Проект «Студентське радіо»: 

підготовка та транслювання 

тематичних радіопередач 

інформаційного, пізнавального та 

розважального характеру 

Протягом року Фольгіна Т.О.  

Тітов І.Є. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

  

8.2. Проект «Науково-дослідна робота 

студентів»: організація та проведення 

заходів наукового спрямування 

(«круглих столів», конференцій, 

тематичних зустрічей, тощо) 

Протягом року Майданюк С.І. 

Яковлева Л.І. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

8.3. Проект «Активний громадянин»: 

- проведення тренінгів та 

комунікативних заходів при 

залученні представників зовнішніх 

організацій; 

-  залучення студентів до участі у 

навчальних заходах на базі інших 

закладів; 

- участь, у якості співорганізаторів, у 

всеукраїнських  заходах 

(екологічних, соціальних, 

культурних) 

Протягом року Куспляк І.С. 

Вишневська В.М 

Фольгіна Т.О. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 

 

8.4. Проект «Студентське дозвілля»: 

- організація екскурсій та турів 

вихідного дня; 

- організація вечірок; 

- тематичних кінопереглядів 

Протягом року Куспляк І.С. 

Вишневська В.М 

Фольгіна Т.О. 

Голова 

студентського 

самоврядування 

інституту 



 

 

 

8.5 Проект «Вступна кампанія - 2021»: 

участь студентів та слухачів 

інституту в заходах щодо організації 

вступної кампанії інституту (Дні 

відкритих дверей, участь у PR-

заходах) 

Протягом року Гулєвич А.Ю. 

Куспляк І.С. 

Вишневська В.М. 

Голова 

студентського 

самоврядування  

інституту 

 

8.5.1. Розповсюдження роздаткових 

рекламних матеріалів 

Протягом року 

 

8.5.2. Проведення екскурсій інститутом під 

час Днів відкритих дверей (в т.ч. 

малих), Днів факультетів, тощо 

Протягом року 

 

8.5.3. Участь у заходах вступної кампанії, в 

т.ч. за межами інституту 

Протягом року 

 

 

 

Перший заступник директора  М.П. Попов 


