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КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 

правової та виховної роботи серед студентів 

і викладачів університету  

на 2021-2022 навчальний рік1 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

1 2 3 4 

Національно-патріотичне виховання 

1. Організація та проведення заходів з національно-

патріотичного виховання студентів: 

- урочистості, присвячені Дню Соборності, Дню 

конституції, Дню незалежності, Дню державного 

Прапора України, Дню визволення м. Одеса від 

фашистських загарбників, Дню Європи, Дню 

пам’яті та примирення, Дню Перемоги над 

нацизмом у другій світовій війні, Дню захисника 

України, Міжнародному дню рідної мови; 

- «Основні атрибути державності України»; 

- «Презентація моєї країни. Знайомтесь» 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

Декани факультетів, 

студентська рада, 

кафедра суспільних 

наук, директор 

бібліотеки, 

професійна спілка 

студентів, 

кафедра іноземних мов, 

асоціація іноземних 

студентів (АІСт),  

рада ветеранів 

2. Підготовка виховних заходів згідно з  календарем 

знаменних і пам’ятних дат 
Протягом 

року 

Кафедра суспільних 

наук 

3. Дні української писемності та мови Листопад 

2021 року 

Кафедра суспільних 

наук 

4. Заходи вшанування пам’яті «Небесної сотні»  Лютий 2022 

року 

Кафедра суспільних 

наук 

5. Організація та проведення щорічної 

кафедральної олімпіади з національно-

патріотичної тематики (з української мови) та 

наукової конференції (секції з історії і культури 

України, краєзнавства, народної психології тощо) 

Протягом 

року 

Кафедра суспільних 

наук 

6. У рамках роботи студентського наукового гуртка 

кафедри суспільних наук підготовка доповідей 

про Революцію Гідності з представленням 

матеріалів і спогадів учасників та очевидців; 

підбиття підсумків на круглому столі 

Лютий 2022 

року. 

Кафедра суспільних 

наук 

7. Проведення тематичних конкурсів робіт, 

присвячених героїчним подвигам українських 

воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і 

незалежність України: 

- до утворення Української Повстанської Армії 

(14.10.);  

Протягом 

року 

Студентська рада 

                                                 
1 виконання деяких пунктів можливо за відсутності карантинних обмежень з приводу COVID – 19 в Україні 
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- до святкування дня Гідності та Свободи (22.11.) 

- до дня Соборності України (22.01.); 

- до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02.) 

8. Організація та проведення: 

- заходів у зв’язку з роковинами Великого 

терору - масових політичних репресій 

1937-1938 років. 

- лекцій, засідань за круглим столом, 

конференцій, семінарів, інших 

методичних, наукових, інформаційно-

просвітницьких заходів про умови, 

перебіг і наслідки Великого терору. 

Протягом 

року 

Студентська рада, 

кафедра суспільних 

наук,  

директор бібліотеки 

 

9. Проведення конкурсу студентських есе на тему 

«Що для мене патріотизм і любов до 

Батьківщини?» 

Березень 

2022 року 

Студентська рада 

10. Шевченківські дні Березень 

2022 року 

Кафедра суспільних 

наук 

11. Підготовка та проведення урочистого виконання 

Державного Гімну України та підняття 
Державного Прапора України перед початком 

семестрів в ОНМедУ 

Протягом 

року 
Студентська рада 

 

12. Організація та проведення зустрічей/дискусій для 

студентів з ректором та проректорами ОНМедУ 

Щокварталь

но 
Декани факультетів, 

студентська рада 

13. Проведення заходів  національно-патріотичного 

спрямування: 

- Організація перегляду та обговорення 

студентами вітчизняних художніх і 

документальних фільмів: 

- «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій 

війні», 2002 рік, авт. – Святослав Новицький; 

 - «Війна – український рахунок», 2002 рік, авт. – 

Сергій Буковський; 

 - «Війна без переможців» 2003 рік, авт. – Ігор 

Чижов; 

 - «ОУН-УПА: війна на два фронти», 2006 рік, 

авт. – Андрій Санченко; 

 - «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт. – Сергій 

Братішко, Віталій Загоруйко; 

 - «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван 

Кравчишин; 

 - «Поводир», 2014 рік, авт. – О.Г. Санін 

Протягом 

року 

Кафедра суспільних 

наук,  

Студентська рада 

14. Проведення щорічного конкурсу національно-

патріотичного фото ім. Ґарета Джоунса серед 

студентів університету 

Листопад 

2021 року 
Студентська рада 
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15. Проведення щорічного конкурсу журналістських 

робіт з висвітлення національно-патріотичних 

тем ім. Малкольма Маґґеріджі 

Січень 2022 
року 

Студентська рада 

16. Оновлення фондів бібліотек національно-

патріотичною літературою. 

Протягом 

року 
Директор бібліотеки 

17. Ґрунтовне і системне оновлення експозицій в 

музеях, які розкривають всі етапи героїчної 

боротьби Українського народу за 

самовизначення і творення власної держави, 

ідеали свободи, соборності та державності 

Протягом 

року 
Директор музею 

18. Організація виставок суспільно-політичної 
тематики 

Протягом 
року 

Директор бібліотеки  
 

19. Проведення мовно-літературного конкурсу        

ім. Т. Шевченко 

Березень 

2022 року 

Студентська рада 

20. Започаткування конкурсу курсових робіт та 

наукових публікацій студентів з національно-

патріотичної тематики 

Грудень 

2021 
Студентська рада, 

професійна спілка 

студентів, СНТ 

21. Проведення традиційної щорічної естафети, 

присвяченої Дню Перемоги 

Травень 

2022 року 

Юшковська О.Г.,  

Бурдін І.Є., 

студентська рада 

22. 

 

Відзначення Дня вишиванки Травень 

2022 року 

Кафедра суспільних 

наук 

23. Проведення виховних заходів з метою 

запобігання міжнаціональній, релігійній та 

расовій нетерпимості, будь-яким проявам 

насильства у студентському середовищі 

Щокварталь

но 

Декани факультетів, 

студентська рада 

24. Координування заселення студентів до 

гуртожитків, враховуючи національні, 

культуральні та релігійні особливості іноземних 

студентів 

Протягом 

року 

Студентська рада 

25. Надання організаційної та матеріальної 

підтримки національно-патріотичним та 

культурним заходам органів студентського 

самоврядування   

Протягом 

року 

Вчена рада ОНМедУ 

Правове та громадянське виховання 

26. Організація та контроль виконання 

Антикорупційної програми ОНМедУ 

 

Постійно  Кононенко Г.В. 

(юридичний відділ), 

керівники 

структурних 

підрозділів. 

27. Проведення заходів щодо Державної програми Жовтень Адміністрація 
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протидії торгівлі людьми на період до 2020 року 
та до Дня боротьби торгівлі людьми  

2021 р.  університету, 
декани факультетів,  

керівники 

академічних груп з 

виховної роботи, 

студентська рада 

28. Затвердження планів роботи кураторів груп та 

гуртожитків на 2021/2022 навчальний рік  

Вересень 

2021 р. 
Талалаєв К.О., 

декани факультетів, 

куратори груп та 

поверхів у гуртожитках 

29. Періодичне вивчення думок і пропозицій 

студентів щодо організації навчально-виховного 

процесу, роботи кураторів та вихователів, 

культури стосунків спілкування між студентами і 

викладачами, а також із проблем побуту, 

відпочинку, дозвілля студентів, запобігання 

корупції тощо 

Протягом 

року 
Декани факультетів, 

студентська рада 

30. Аналіз роботи кураторів академічних груп та 

гуртожитків, вихователів у гуртожитках та надання 

їм дієвої практичної допомоги 

Щомісяця Талалаєв К.О., 

декани факультетів, 

студентська рада 

31. Аналіз роботи  

кафедр-кураторів земляцтв іноземних студентів 

Щомісяця Декан міжнародного 

факультету,  

асоціація іноземних 

студентів (АІСт). 

32. Організація для завідувачів і співробітників 

кафедр, керівників структурних підрозділів, 

студентів навчань у системі правової освіти, 

ознайомлення з нормативно-правовими актами 

антикорупційного характеру 

Щокварталь

но 

Декани факультетів, 

студентська рада, 

юридичний відділ 

33. Організація і проведення конкурсу на кращу 

кафедру з організації навчально-виховної та поза-

аудиторної роботи з вітчизняними та іноземними 

студентами 

Протягом 

року 

Декани факультетів, 

студентська рада, 

асоціація іноземних 

студентів (АІСт). 

34. На засіданнях Вченої ради університету 

проведення аналізу стану виховної роботи серед 

студентства.  

Двічі на рік Талалаєв К.О., 

декани факультетів. 

35. Співпраця з правоохоронними органами задля 

запобігання можливих конфліктів у 

студентському середовищі, запобігання 

протиправним діям окремих осіб або груп осіб 

Постійно Декани факультетів 

36. Забезпечення дієвої виховної роботи й організації 

дозвілля іноземних студентів у навчальний та 

міжсесійний періоди, у святкові та вихідні дні. 

Організація чергування у святкові дні у 

студентських гуртожитках, де проживають 

іноземні громадяни 

Протягом 

року 

Декан міжнародного 

факультету,  

куратори груп та 

поверхів, 

асоціація іноземних 
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студентів (АІСт),  

студентська рада. 

37. Перевірка стану виплат і надання матеріальної 
допомоги пільговим категоріям студентів 

ОНМедУ 

Жовтень 
2021 р. 

Студентська рада, 
професійна спілка 

студентів 

38. Проведення семінарів з кураторами академічних 

груп та поверхів у гуртожитках з актуальних 

питань молодіжної політики в Україні, 

організаційно-виховної роботи, навчального 

процесу, загальної культури студента, 

запобігання корупції. 

Щокварталь

но 

Декани факультетів,  

юридичний відділ, 

студентська рада 

Моральне виховання 

39. Організація та проведення благодійних акцій, 

конкурсів, виставок 

Протягом 

року 
Декани факультетів,  

студентська рада, 

професійна спілка 

студентів 

40. Підготовка та проведення благодійних концертів 

та зустрічей для ветеранів війни, учасників  

бойових дій, АТО 

Протягом 

року 

Декани факультетів, 

студентська рада,  

професійна спілка 

студентів 

41. Організація і проведення днів захисту та 

боротьби з хворобами 

Протягом 

року 
Декани факультетів, 

студентська рада, 

професійна спілка 

студентів 

42. Організація та участь у благодійних та 

волонтерських заходах творчого напрямку. 

Протягом 

року  
Студентська рада, 

професійна спілка 

студентів. 

Інтелектуально-професійне виховання 

43. Проведення екскурсій для студентів перших 

курсів до музею історії університету 

Протягом 

навчального 

року 

Декани факультетів, 

куратори груп і 

земляцтв, директор 

музею 

44. Залучення студентів до підготовки матеріалів для 

публікацій у багатотиражній газеті «Пульс» 

Протягом 

року 
Декани факультетів, 

студентська рада 

45. Організація літературно-музичних вечорів і 

засідань “Клубу любителів поезії” 

  

Протягом 

року 

Директор бібліотеки, 

студентська рада 

46. Організація виставок на медичну тематику для 

допомоги у навчальному процесі 

Протягом 

року 

Директор бібліотеки, 

студентська рада 

47. Організація та проведення зустрічей з 

провідними вченими університету 

Протягом 

року 

Декани факультетів, 

студентська рада, 

асоціація іноземних 

студентів (АІСт). 

48. Проведення читацьких конференцій і відкритих Протягом Директор бібліотеки, 
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переглядів літератури року студентська рада 

49. Участь студентів-науковців у підготовці та 

проведенні занять для громадян про 

розповсюджені захворювання 

Протягом 

року 

Студентська рада, 

професійна спілка 

студентів, СНТ 

50. Запровадження елективного курсу «Імідж лікаря» Лютий 

2022 року 

Кафедра суспільних 

наук 

Екологічне та трудове виховання 

51. Організація та проведення заходів з нагоди Дня 

охорони праці в Україні: 

- відкритий урок; 

- оновлення куточків, стендів з питань 

охорони праці; 

- спеціальні інформаційні заходи (семінари, 

наради, круглі столи, дебати, конференції, 

форуми). 

 

 

Щорічно 

квітень- 

червень  

Декани факультетів, 

кафедра фізичної 

реабілітації, спортивної 

медицини, фізичного 

виховання і валеології; 

студентська рада, 

професійна спілка 

студентів, 

вихователі гуртожитків, 

куратори академічних 

груп. 

52. Організація та проведення  

«Днів захисту довкілля»  

Протягом 

року 
Декани факультетів, 

студентська рада 

53. Проведення акції з благоустрою Одеси «За чисте 

життя» 

Квітень–

травень 

2022 р. 

Декани факультетів,  

студентська рада, 

асоціація іноземних 

студентів (АІСт). 

54. Організація та проведення конкурсів-оглядів на 
кращий гуртожиток із зразкового порядку та 
санітарії, зразкового побуту, відпочинку та 
дозвілля, конкурсів на кращу кімнату в 
гуртожитку 

Жовтень 
2021 року, 

Квітень 
2022 року 

Директор-розпорядник 

студентського містечка, 

декани факультетів, 

вихователі і коменданти 

гуртожитків,  

куратори, 

студентська рада,  

професійна спілка, 

асоціація іноземних 

студентів (АІСт). 

55. Проведення «Трудового семестру» Червень-
Серпень 
2022 р. 

Декани факультетів, 

студентська рада 

Культурне виховання 

56. Організація та проведення конкурсів за різними 
творчими напрямками 
 

Протягом 
року 

Студентська рада, 
професійна спілка 
студентів. 

57. Участь відвідувачів центру студентської 
творчості у міських, обласних та всеукраїнських 
культурних заходах 

Протягом 
року 

Студентська рада, 
професійна спілка 
студентів, 
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асоціація іноземних 
студентів (АІСт). 

58. Організація та проведення фестивалів народного 
і прикладного мистецтва різних країн, 
представниками яких є іноземні студенти 
ОНМедУ;  

- проведення вечорів дружби українських і 
іноземних студентів;  

- урочисте відзначення державних і 
релігійних свят іноземних студентів 

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
куратори груп,  
студентська рада,  
асоціація іноземних 
студентів (АІСт). 

59. Проведення календарних святкових концертів Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада, 
професійна спілка 
студентів. 

60. Підготовка та проведення «Посвячення у 

студенти» та церемонії вручення дипломів 

випускникам. 

Вересень 

2021 року, 

червень 

2022 року 

 

Декани факультетів,  

студентська рада, 

асоціація іноземних 

студентів (АІСт).  

61. Організація та відвідування театрів та музеїв 

міста Одеси. 

Протягом 

року 

Декани факультетів, 

студентська рада, 

вихователі гуртожитків. 

62. Проведення турів вихідного дня Протягом 

року 

Професійна спілка 
студентів, 
студентська рада 

Фізичне виховання та формування здорового способу життя 

63. Підведення підсумків Обласних студентських 

ігор 

Вересень 

2021 р. 

Проф. Юшковська О.Г.  

 

64. Вибори фізоргів груп на І-х курсах 

 

Вересень 

2021 р. 

Ст. викладач Бурдін І.Є., 

студентська рада 

65. Проведення нарад зі збірними командами 

університету і визначення завдань на навчальний 

рік (он-лайн) 

Вересень 

2021 р. 

Ст. викладач Бурдін І.Є. 

66. Проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості студентів 

Протягом 
року 

Ст. викладач Бурдін І.Є. 

67. Організація і проведення Спартакіади 
співробітників ОНМедУ 

Квітень 
2022 р. 

Проф. Юшковська О.Г., 
проф. Сухін Ю.В., 
ст. викл. Бурдін І.Є. 

68. Проведення нарад з фізоргами факультетів (он-
лайн) 

За планом Ст. викладач Бурдін І.Є., 
студентська рада 

69. Проведення другого етапу змагань між 
факультетами за видами спорту (баскетбол, 
волейбол, н/теніс, шахи міні-футбол)  

Травень 
2022 року 

Ст. викладач Бурдін І.Є., 
студентська рада, 
професійна спілка 
студентів 

70. Участь збірної команди ОНМедУ у спартакіаді 
медичних співпрацівників 

Травень 
2022 року 

Проф. Юшковська О.Г., 
ст. викладач Бурдін І.Є. 
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71. Проведення нарад зі збірними командами 
університету напередодні обласних студентських 
спортивних ігор 

Протягом 
року 

Ст. викладач Бурдін І.Є. 

72. Організація й участь збірних команд 
університету у обласних студентських іграх 

Протягом 
року 

Ст. викладач Бурдін І.Є. 

73. Організація і проведення спортивного свята у 
міському притулку № 1 

1 червня 
2022 р. 

Ст. викладач Чикін О.В. 

74. Організація і виступ збірних команд університету 
в міських турнірах 

Протягом 
року (за 
планом) 

Ст. викладач Бурдін І.Є. 

75. Організація й участь студентів ОНМедУ у 
міських турнірах 

За планом Ст. викладач Бурдін І.Є., 
студентська рада, 
професійна спілка 
студентів 

76. Організація і участь студентів ОНМедУ у тріадах 
міста 

Протягом 
року 

Ст. викладач Бурдін І.Є. 
 

77. Організація і проведення матчевих зустрічей з 
баскетболу, волейболу 

Протягом 
року 

Ст. викладач 
Пархоменко М.В. 

78. Організація і виступ членів збірних команд у 
міжнародних турнірах та чемпіонатах України 

Протягом 
року 

Ст. викладач Бурдін І.Є., 
студентська рада, 
професійна спілка 
студентів 

79. Участь у підготовці та проведенні спортивно-
патріотичної гри «Спортивний шпиталь»  

Квітень-
травень 

2022 року 

Проф. Юшковська О.Г., 

ст. викладач Бурдін І.Є., 

студентська рада, 
професійна спілка 
студентів  

80. Складання та проведення звіту про проведення 
щорічного оцінювання фізичної підготовленості 
студентів в Одеське обласне відділення  Комітету 
з фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України 

Червень 
2022 року  

Ст. викладач Бурдін І.Є. 

 

 

 

 

 

 


