
Звіт 

 з виховної роботи зі студентами Факультету філології ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»  

за 2017 – 2018 навчальний рік 

Статистична довідка: Факультетом філології було проведено – _20_ заходів організаційного характеру, _49_ 

заходів відповідно до напрямків виховної роботи, з них: 

-    національно-патріотичне виховання – _15_; 

-    інтелектуально-духовне виховання – _8_; 

-    морально-етичне виховання – __5__; 

-    екологічне виховання – __4__; 

-    художньо-естетичне виховання – __10__; 

-    трудове виховання – __3__; 

-    формування здорового способу життя – __4__ 

 

 

2.1.6. План виховної роботи зі студентами Факультету філології ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника за 2017 – 2018 навчальний рік 
 

 

№  
п/п 

Зміст роботи Термін  
виконання 

Примітка 

1. Організаційні заходи 

1.1. Проведення Дня знань.  

Посвята першокурсників у студенти 

Вересень 2017 р. Виконано 

1.2. Призначення наставників академічних груп  Вересень 2017 р. Виконано 
1.3. Затвердження графіка чергування викладачів (академнаставників) у 

гуртожитку № 4 

Вересень 2017 р. Виконано 

1.4. Проведення інструктивно-методичної наради академнаставників 

щодо оптимізації навчально-виховного процесу та дозвілля 

студентів 

Вересень 2017 р. Виконано 

1.5. Затвердження планів виховної роботи академнаставників Вересень 2017 р. Виконано 
1.6. Проведення бесід із академнаставниками щодо індивідуальної 

роботи зі студентами, окремими категоріями студентів із фізичними 

вадами, щодо інформування батьків про успішність і дисципліну 
студентів 

Жовтень 2017 р. Виконано 

1.7. Періодичний контроль за чергуванням академнаставників у 

гуртожитку, перевірка побутових умов проживання та проведення 

дозвілля студентів 

Упродовж року Виконано 

1.8. Періодичний контроль за проведенням годин академнаставництва, 

виховних заходів у студентських групах Інституту 

Упродовж року Виконано 

1.9. Залучення викладачів, студентів  до участі в 

загальноуніверситетських виховних заходах, зустрічах із відомими 

людьми, святах і т.п. 

Упродовж року Виконано 

1.10. Залучення викладачів і студентів до участі в міжвузівських творчих 

зустрічах 

Упродовж року Виконано 



1.11. До Міжнародного дня студента: конкурси, КВК, привітальна 

стінгазета. 

Листопад 2017 р. Виконано 

1.12. Підведення підсумків успішності студентів груп за І  навчальний 

семестр, ознайомлення батьків із результатами 

Грудень 2017 р. Виконано 

1.13. Підведення академнаставниками підсумків другої сесії: 

рекомендації, поради щодо оптимізації навчального процесу 

П семестр Виконано 

1.14. Заходи, передбачені планом кафедр Інституту філології Упродовж року Виконано 

 

2. Національно-патріотичне виховання 

2.1. Зустрічі із учасниками національно-визвольних змагань, бійцями 

АТО. 

Упродовж року Виконано 

2.2. Зустрічі з відомими письменниками, діячами науки та культури. 

Проведення відкритих лекцій 

 

Упродовж року Виконано 

2.3. Святкування Дня незалежності Чехії жовтень 2017 р. Виконано 

2.4 Святкування Дня незалежності Польщі листопад 2017 р. Виконано 

2.5. Вечір-реквієм до річниці пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій «Свіча пам'яті» 

Грудень 2017 р. Виконано 

2.6. Шевченківські дні.. Шевченківський вечір «Із Шевченком у серці». Березень 2018 р. Виконано 

2.7. Святкування Міжнародного дня філолога Травень 2018р. Виконано 

2.8 Святкування Дня конституції Польщі травень 2018 р. Виконано 

2.9 Відвідування виставок Івано-Франківського краєзнавчого музею, 

музею визвольних змагань. 

Упродовж року Виконано 

3.0. Заходи, передбачені планом кафедр Інституту філології Упродовж року Виконано 

 

3. Інтелектуально-духовне виховання 

3.1. Залучення студентів до участі в науково-практичних і звітних 

конференціях університету, наукових проблемних гуртках, гуртках 

художньої самодіяльності, в інститутському хорі, спортивних 
секціях. 

Упродовж року Виконано 

3.2. Відвідування академнаставниками та їхніми групами перших курсів 

бібліотеки університету та ознайомити першокурсників із 

бібліографічними принципами пошуку книги в університетській 

бібліотеці 

Листопад 2017 р. Виконано 

3.3. Науково-практична конференція до Дня української писемності Листопад 2017 р. Виконано 

3.4. Презентація нових видань кафедр Інституту філології Упродовж року Виконано 

3.5. Заходи, передбачені планом кафедр Інституту філології Упродовж року Виконано 

 

4. Морально-етичне виховання 

4.1. Проведення академнаставниками бесід зі студентами про культуру 
поведінки вдома, інституті, гуртожитку та громадських місцях. 

Проведення психологічних тестувань щодо морально-

психологічного клімату в студентських групах 

Упродовж року Виконано 

4.2 Проведення бесід на тему «Про справу статевих зносин з 
малолітніми» 

Упродовж року Виконано 

4.3 Бесіди щодо підвищення рівня правових знань та правової 

культури молоді 

Упродовж року Виконано 

4.4. Заходи, передбачені планом кафедр Інституту філології Упродовж року Виконано 

 

5. Екологічне виховання 

5.1. Проведення санітарно-гігієнічних перевірок у гуртожитку Упродовж року Виконано 
5.2 Бесіди на тему збереження природи -  "Про збереження первоцвітів" Упродовж року, 

весна 2017 р. 

Виконано 

5.3. Заходи, передбачені планом кафедр Інституту філології Упродовж року Виконано 

 

6. Художньо-естетичне виховання 

6.1. Підготовка до творчого звіту художньої самодіяльності  Весна 2018 р. Виконано 
6.2. Перегляди україномовних, польсько мовних, чесько мовних і 

російськомовних фільмів у рамках діяльності кіно-клубу Інституту 

Упродовж року  Виконано 



філології. Проведення дискусій після перегляду кінострічок. 

6.3. Перегляд вистав Івано-Франківського обласного музично-

драматичного театру (за планами академнаставників) 

Упродовж року Виконано 

6.4. Перегляд кінострічок у кінозалах м. Івано-Франківська (за планами 
академнаставників)  

Упродовж року Виконано 

6.5. Вечори студентської поезії Упродовж року Виконано 

6.6. Відвідування різноманітних мистецьких заходів (концерти, 

виставки) (за планами академнаставників) 

Упродовж року Виконано 

6.7. Заходи, передбачені планом кафедр Інституту філології Упродовж року Виконано 

 

7. Трудове виховання 

7.1. Проведення тестування студентів Інституту з метою виявлення 

рівня їх творчої обдарованості 

Жовтень 2017 р. Виконано 

7.2 Організація студентських толок Упродовж року Виконано 
7.3. Заходи, передбачені планом кафедр Інституту філології Упродовж року Виконано 

 

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

8.1. Залучення студентів до активної участі в спортивних секціях, а 

також заходах, які проводяться університетським спортивним 

клубом. 

 

Упродовж року Виконано 

8.2 Заходи щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового способу 

життя 

Упродовж року Виконано 

9.  Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі студентами та їх батьками, позапланові 

заходи 

9.1.  Організація ярмарку вакансій, зустрічі з роботодавцями Квітень-травень 

2018 р. 

Виконано 

9.2. Постійно інформувати батьків про успішність та поведінку 

студентів 

Упродовж року Виконано 

9.3. Заходи, передбачені планом кафедр Інституту філології Упродовж року Виконано 

 

 

 

Розгорнений звіт із виховної роботи зі студентами Факультету філології ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  

за 2017 – 2018 навчальний рік 

 

Організаційні заходи 

Упродовж 2017-2018 навчального року всі заходи, які були заплановані 

— виконані. 

Було проведено День знань, знайомство першокурсників із деканатом 

Факультету філології, а також із академнаставниками.  

На початку навчального року були призначені академнаставники груп І-

го курсу Факультету філології. 



Були затверджені графіки чергування викладачів у гуртодитку №4, 

плани виховної роботи академнаставників. Проведено інструктивно-методичну 

нараду академнаставників щодо оптимізації навчально-виховного процесу та 

дозвілля студентів, а також бесіда з академнаставниками щодо індивідуальної 

роботи зі студентами, окремими категоріями студентів із фізичними вадами, 

особливим соціальним статусом та щодо інформування батьків про успішність і 

дисципліну студентів. 

Протягом навчального року здійснювався контроль за чергуванням 

академнаставників у гуртожитку, перевірка побутових умов проживання та 

проведення дозвілля студентів, а також за проведенням годин 

академнаставництва, виховних заходів у студентських групах Факультету. 

Упродовж року студенти Факультету філології брати активну участь в 

загальноуніверситетських виховних заходах, зустрічах із відомими людьми, 

святах, міжвузівських творчих зустрічах, конкурсах, КВК і спортивних заходах.  

Весною 2018 року проходила підготовка до творчого звіту художньої 

самодіяльності. У межах проведення години академнаставника, були 

організовані різноманітні екскурсії; відвідування вистав, кінофільмів, виставок. 

У грудні 2017 р. були підведені підсумки успішності студентів 

академічних груп за І навчальний семестр, ознайомлення батьків із 

результатами. 

 

Національно-патріотичне виховання 

Упродовж 2017-2018 навчального року всі національно-патріотичні 

заходи, які були заплановані — виконані. 

У час проведення години академнаставника протягом навчального року 

відбулися зустрічі з учасниками АТО та УПА, був проведений вечір-реквієм до 

річниці пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, а також 

Шевченківський і Франковий вечори. 

Студенти Факультету філології доєдналися до проведення віче-реквієму 



 -  вшанування пам'яті загиблих на Майдані та Романа Гурика. 

17 травня 2018 року на Факультеті філології пройшов День вишиванки.  

 

Інтелектуально-духовне виховання 

Упродовж 2017-2018 навчального року всі інтелектуально-духовні 

заходи, які були заплановані — виконані. 

Студенти залучалися до участі в науково-практичних і звітних 

конференціях університету, наукових проблемних гуртках, гуртках художньої 

самодіяльності, в інститутському хорі, спортивних секціях.  

Так, студенти взяли участь у роботі ХІІІ Всеукраїнського конкурсу з 

польської орфографії, конференції до Дня української писемності та мови, 

наукового пікніка, інтелектуальній грі "Що? Де? Коли?, квестах, конкурсі 

ерудитів «Знавці зарубіжної літератури», проведенні тижня учителя зарубіжної 

літератури, доброчинному ярмарку, різноманітних майстер-класах. 

 

Морально-етичне виховання 

Упродовж 2017-2018 навчального року всі морально-етичні заходи, які 

були заплановані — виконані. 

На годинах академнаставників були проведені бесіди зі студентами про 

культуру поведінки вдома, Факультеті, гуртожитку та громадських місцях. 

Були проведені психологічні тестування та діагностики щодо морально-

психологічного клімату в студентських групах.  

 

Екологічне виховання 

Упродовж 2017-2018 навчального року всі екологічні заходи, які були 

заплановані — виконані.  

На початку навчального року, а також протягом навчального року 

систематично академнаставниками та деканатом Факультету були проведені 

санітарно-гігієнічні перевірки кімнат проживання студентів Факультету 

філології.  



 

Художньо-естетичне виховання 

Упродовж 2017-2018 навчального року всі художньо-естетичні заходи, 

які були заплановані — виконані.  

Були організовані перегляди фільмів із подальшими обговореннями у 

рамках роботи кіноклубу Факультету філології. Студенти протягом року 

активно відвідували вистави Івано-Франківського обласного музично-

драматичного театру, а також виставки в Національному художньому музеї. 

Силами студентського активу були організовані вечори студентської поезії.  

У квітні 2018 року студенти Факультету філології організували 

факультетську «Весняну хвилю». 

 

Трудове виховання 

Упродовж 2017-2018 навчального року всі трудові заходи, які були 

заплановані — виконані.  

Протягом навчального року були організовані толоки в межах 

Факультету філології, прибирання аудиторного фонду Факультету філології, а 

також території університету.  

 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

Упродовж 2017-2018 навчального року всі заходи, які спрямовані на 

фізичне виховання та утвердження здорового способу життя — виконані.  

У межах годин академнаставників були проведені бесіди щодо протидії 

наркоманії, пропаганди здорового способу життя серед студентства. 

Студенти беруть участь у різноманітних спортивних секціях і гуртках, а 

також змаганнях, де здобули перемогу в плаванні. 

 

Робота за професійним спрямуванням, індивідуальна робота зі 

студентами та їх батьками, позапланові заходи 

 



Упродовж 2017-2018 навчального року всі заходи, спрямовані на 

професійне спрямування, індивідуальну роботу зі студентами та їх батьками, 

позапланові заходи, які були заплановані — виконані. 

Були організовані ярмарки вакансій і зустрічі з роботодавцями, а також 

систематично інформувалися батьки про успішність та поведінку студентів. 

 

 

 

Заступник з виховної роботи 

Факультету філології                                                              Рега Д.О. 

 

 


