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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ   

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

№ 

п/п 
Напрямок Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

І. 

 

 

 

 

 

 

Організаційна 

робота 

 

 

 

 

 

1. Провести святкові заходи по 

посвяченню в студенти ТДАТУ 
вересень 

декан, 

заступники декана 

2. Сформувати студентське 

самоврядування  
вересень 

декан, заступники 

декана 

3. Обрати (переобрати) актив 

груп (старост, їх заступників) 
вересень заступники декана 

4. Скласти плани роботи 

кураторів, графіки проведення 

виховних годин. 

вересень 

заступник декана по 

ОВР, завідуючі 

кафедрами, куратори 

5. Скласти плани роботи 

студентської ради факультету 
вересень 

заступник декана з 

ОВР, студентська рада 

6. Скласти план-графік 

виховної роботи та чергування 

кафедр в гуртожитку № 4  

вересень 
заступник декана з 

ОВР 

7. Залучити студентів 1-го 

курсу до участі у діяльності 

команди КВН факультету, 

колективів художньої 

самодіяльності ЦКіД та 

спортивних секцій спортклубу 

університету 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, куратори, 

студентська рада 

8. Забезпечити участь студентів 

факультету у тематичних 

обласних та всеукраїнських 

конкурсах 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська рада 

9. Забезпечити участь студентів 

факультету в молодіжних 

акціях різних рівнів 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська рада 

10. Організувати випуск 

студентської газети факультету 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська рада 



11. Активізувати 

функціонування Internet-сайту 

факультету 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська рада 

  
12. Організувати роботу НВК 

факультету 

протягом 

навчального 

року 

деканат 

  13. Організувати та провести 

семінари підвищення 

кураторської майстерності 

протягом 

навчального 

року 

деканат 

ІІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення 

виховних 

годин в 

академічних 

групах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення виховних годин згідно з календарним планом виховної 

роботи кафедри, куратора, що має передбачити:  

НА ВСІХ КУРСАХ 

протягом 

навчального 

року 

 

 

 

заступник декана з 

ОВР, завідуючі 

кафедрами, куратори 

груп 

 

 

 

1. Результати та аналіз поточних 

атестацій 

2. Підготовка до здачі і аналіз 

результатів екзаменаційних 

сесій 

3. Зустрічі студентів групи з 

керівництвом факультету, 

університету 

4. Формування освітнього 

середовища на факультеті 

5. Студоцентризм та 

формування індивідуальної 

освітньої траєкторії 

6. Бесіди щодо дотримання 

доброчесності в університеті 

7. Ознайомлення студентів з їх 

правами та обов’язками 

відповідно до Положень 

університету 

8. Бесіди і зустрічі до знаменних 

та святкових дат 

9. Інформація про справи та 

події у державі і за кордоном 

10. Про права та обов'язки 

студентів ВНЗ України 

11. Про патріотичність 

студентства 

12. Фізичне виховання - 

здоров'я нації 

13. Проводити зустрічі зі 

психологом університету 



  

 

 

НА 1-МУ КУРСІ  

1. Ознайомлення студентів з 

правилами внутрішнього 

розпорядку університету, його 

структурою 

протягом 

навчального 

року 

куратори груп 

2. Ознайомлення студентів із 

Кодексом честі ТДАТУ 

3. Ознайомлення зі Сттратегією 

розвитку університету 

4. Ознайомлення з методами 

навчання у ВНЗ 

5. Організація робочого дня 

студента 

6. Гуртожиток - рідний дім для 

студента  

7. Книга - джерело знань. 

8. Фізична культура і спорт 

9. Культура поведінки 

10. Відвідування музею 

університету, краєзнавчого 

музею міста 

НА 2-МУ КУРСІ   

1. Режим дня – навчання та 

відпочинок 

протягом 

навчального 

року 

куратори груп 

2. Специфіка роботи з 

навчальною, науковою та 

художньою літературою 

3. Необхідні вправи для людей 

розумової праці 

4. Культура та навчання 

5. Естетичне виховання 

студентів 

6. Здоровий образ життя 

7. Акції щодо боротьби зі 

СНІДом, алкоголем, палінням та 

наркотичною залежністю 

8. Взаємодія людей в процесі 

спілкування 

НА 3-МУ КУРСІ   

1. Організація робочого дня протягом 

навчального 

року 

куратори груп 2. Морально-естетичні аспекти 

розвитку особистості 



3. Виховання сімейних 

цінностей 

4. Психологія та психологічний 

образ студента 

5. Наукова фантастика – розвага 

чи розвиток 

6. Проблеми краси в кіно, 

мистецтві 

НА 4-МУ КУРСІ   

1. Процес формування 

сучасного науковця 

протягом 

навчального 

року 

куратори груп 

2. Моральні цінності у 

політичній діяльності 

3. Яку спеціальну бібліотеку 

повинен мати спеціаліст? 

4. Роль інтелігенції у 

супільному житті країни 

5. Формування духовної 

культури як невідємне джерело 

спілкування людини 

6. Культура подружнього життя 

ІІІ. Патріотичне 

виховання 

З метою формування людини готової до трудового та героїчного 

подвигу, вивчення традицій українського народу, формування 

національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, 

бажання працювати для процвітання свого народу та готовності 

захищати свою державу 

1. Здійснювати заходи, 

спрямовані на формування у 

студентської молоді поваги до 

Конституції, символів України  

протягом 

навчального 

року 

деканат, бібліотека, 

ЦКіД, кафедра СГН 

2. Сприяти забезпеченню 

функціонування української 

мови як державної в усіх сферах 

суспільного життя 

протягом 

навчального 

року 

деканат, бібліотека, 

Відділ ТЗН і 

інформації, кафедра 

СГН 

3. Поновити: стенди “З історії 

факультету” та студентської 

ради, дошки “Відмінники 

навчання”. 

жовтень 

заступник декана з 

ОВР, завідуючі 

кафедрами 

4. Провести лекції, бесіди, 

екскурсії, присвячені святам, 

подіям в житті українського 

народу:  

протягом 

навчального 

року 

куратори груп 

- День миру вересень 
заступник декана з 

ОВР, куратори груп 



- День міста вересень 
заступник декана з 

ОВР, куратори груп 

- День молитви за всіх полеглих 

за волю і державність України, 

День українського козацтва 

жовтень 
заступник декана з 

ОВР, куратори груп 

- річниця звільнення України, 

Запорізької області та                   

м. Мелітополь від німецько-

фашистських загарбників 

жовтень-

грудень 

заступник декана з 

ОВР, куратори груп 

- Міжнародний день ООН листопад 
заступник декана з 

ОВР, куратори груп 

- День української письменності 

і мови 
листопад 

заступник декана з 

ОВР, бібліотека, 

кафедра СГН 

- Міжнародний день студентів листопад 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

- День працівників сільського 

господарства 
листопад 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

- День памяті жертв 

Голодомору та політичних 

репесй 
листопад 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

- День Збройних Сил України грудень 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

- День Соборності України січень 

заступник декана з 

ОВР, бібліотека, 

кафедра СГН 

- Різдво Христове січень 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада, ЦКіД 

- День Святого Валентина лютий 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада, ЦКіД 

- Міжнародний жіночий день березень 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада, ЦКіД 

- Міжнародний день 

памятників та історичних 

місць 
квітень 

заступник декана з 

ОВР, бібліотека, 

кафедра СГН 

- День Землі квітень 

заступник декана з 

ОВР, бібліотека, 

кафедра СГН 



- Великдень (Пасха) квітень 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада, бібліотека 

- День Міжнародної 

солідарності трудящих 
травень 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

- День Перемоги  травень 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

  
5. Провести святкові заходи до 

дня народження факультету 
лютий 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

6. Провести святкування 

Масляної 
березень 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

7. Повести цикл лекцій на тему:    

“Я – громадянин України” 

протягом 

навчального 

року 

деканат, бібліотека, 

кафедра СГН 

8. Повести цикл лекцій на тему: 

“Європейський вибір України, 

Дні Європи в Україні” 

протягом 

навчального 

року 

деканат, бібліотека, 

кафедра СГН 

9. Взяти участь у благодійних, 

волонтерських заходах «Відчуй 

серцем. Допоможи георям!» 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

10. Забезпечити змістовну 

роботу волонтерської групи у 

Мелітопольському центрі 

соціально-психологічної 

реабілітації ітей 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

11. Взяти участь у молодіжній 

Всесвітній акції «Парад 

вишиванок» 
травень 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

12. Взяти участь в акціїї 

Мелітополь інтеркультурний 
травень 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

IV. 

 

 

 

Морально-

правове 

виховання 

З метою прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина 

України, Конституції України; розвитку моральних почуттів потреби 

поводити себе згідно з моральним нормами, що діють в суспільстві, 

опанування духовною культурою нації, загальнолюдськими  

моральними цінностями 



 1. В межах діяльності 

дискусійного клубу «Політика і 

влада» провести цикл бесід: 

«Суспільство і влада», 

організувати зустріч студентів з 

народним депутатом України, 

народними депутатами 

обласного і місцевого рівня 

протягом 

навчального 

року 

деканат, 

комісія по морально-

правовим питанням 

виховання 

2. Проводити зустрічі студентів 

з представниками 

правоохоронних органів міста 

протягом 

навчального 

року 

деканат, завідуючі 

кафедрами, куратори 

груп 

3. Оновити у гуртожитку № 4 

куточки прав та обов'язків, 

наказів по університету, 

зведення законів, правил 

внутрішнього розпорядку 

вересень, 

лютий 

заступник декана з 

ОВР 

4. Провести заходи, присвячені 

пропаганді збереження та 

примноження традицій 

українського народу 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада, бібліотека, 

ЦКіД 

V. 

 

 

 

Трудове 

виховання 

 

 

 

 

З метою формування працелюбної особистості, умілого господаря, 

що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною 

майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку може 

самостійно віднайти застосування власним здібностям, талантам, 

нахилам у системі  виробництва, науки, освіти. 

1.Організовувати зустрічі 

студентів зі спеціалістами у 

галузі сільського господарства, 

випускниками університету, 

фермерами, підприємцями по 

пропаганді передового досвіду, 

втіленню досягнень науки і 

техніки в виробництво. 

постійно 
деканат, завідуючі 

кафедрами, куратори 

2.Підготувати і провести 

святкування Дня економіста 
лютий 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада, куратори груп 

3. Проводити конкурси на 

кращу професійну підготовку 

на факультеті. 

постійно 
деканат, завідуючі 

кафедрами 

4. Проводити виробничі збори 

студентів з постановкою задач 

на семестр; при направленні на 

практику. 

протягом 

навчального 

року 

деканат, 

відповідальні за 

практику 



5. Організувати трудові години 

з прибирання та устрою 

території університету, 

гуртожитку № 4, ремонту 

кімнат в гуртожитку силами 

студентів (мешканців) 

постійно  по 

графіку 
 деканат, куратори 

VI. Художньо-

естетичне 

виховання 

З метою формування естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації: 

1. Підготувати і провести цикл 

бесід по тематиці:  

“Естетичний ідеал сучасної 

людини”, підібрати літературу 

з естетики на допомогу 

куратору для проведення циклу 

бесід на виховних годинах. 

постійно 

бібліотека, куратори 

груп 

 

2. Відвідування творчих вечорів 

присвячених письменникам та 

музикантам 
постійно куратори груп 

3. Організувати обдарованих 

студентів для участі в 

колективах художньої 

самодіяльності, роботі клубів, 

що працюють при ЦКІД 

ТДАТУ 

вересень 

деканат, 

куратори груп 

 

4. Організувати випуск 

студентської газети 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

  
5. Організувати діялність 

клубів за інтересами 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада 

VII. 

 

 

Фізичне 

виховання 

З метою утвердження здорового способу життя, формування здібностей 

особистості, зміцнення здоров'я, гармонії природи: 

1. Проводити зустрічі студентів 

з представниками медичних 

установ міста з метою 

пропаганди здорового способу 

життя 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, куратори груп 

 

2. Організувати участь 

студентів факультету у 

спартакіаді університету 

вересень-

грудень 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада, кафедра 

фізичного виховання 

та спорту 

3. Залучати студентів до участі 

у спортивних секціях 

університету 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада, кафедра 



фізичного виховання 

та спорту 

4. Організовувати спортивні 

змагання серед студентів 

гуртожитку 

протягом 

навчального 

року 

заступник декана з 

ОВР, студентська 

рада, кафедра 

фізичного виховання 

та спорту 

VIII. 

 

 

 

 

Екологічне 

виховання 

 

 

 

 

3 метою формування екологічної культури особистості,  свідомої 

поведінки, національної гідності, усвідомлення себе частиною 

природи, відчуття відповідальності за національне багатство; 

привчання молоді до екологічної діяльності, виховання нетерпимого 

ставлення до тих хто завдає шкоди природі. 

1. В межах діяльності 

екологічного клубу провести 

цикл бесід на тему «Стратегія 

управління навколишнім 

середовищем України» 

по графіку 
деканат, 

екологічний клуб 

2. Провести цикл лекцій, бесід 

присвячених наслідкам 

екологічних катастроф в світі, 

зустрічі з ліквідаторами 

екологічних катастроф 

постійно 
куратори, 

екологічний клуб 

IX. 

 

 

 

Сімейно -

родинне 

виховання 

З метою сприяння виховання фізично і морально здорової особистості, 

ознайомлення студентів з законодавством про шлюб і сім’ю, з 

основами етики і психології сімейного життя; закріплення гарних 

толерантних норм поведінки у відношеннях юнаків та дівчат  

1. Організувати цикл бесід з 

етики поведінки і організації 

побуту 

по графіку 

куратори, комісія з 

художньо-

естетичного 

виховання 

2. Проводити вечори знайомств 

та відпочинку в ЦКІД 

університету 

постійно 
деканат, ЦКіД, 

студентська рада 

3. Надавати допомогу в 

організації побуту сімейним 

студентам 

постійно 

деканат, 

студентська рада, 

комендант 

гуртожитку № 4 

X. Формування 

творчих 

здібностей 

З метою підвищення інтересу до поглибленого вивчення дисциплін, 

прищеплення  широкому  колу студентства навичок дослідницької 

роботи, виявлення особливо обдарованих студентів і надання їм 

допомоги в реалізації своїх можливостей в стінах університету, 

формування у студентів сучасного економічного мислення, здатного до 

нестандартних  рішень і дій 



1. Пропагувати досягнення 

науки і техніки. Організовувати 

виставки результатів НДРС 

університету  

січень- 

березень 

деканат, 

завідуючі 

кафедрами, 

куратори груп 

2. Проводити предметні 

олімпіади. Підводити підсумки 

роботи кафедр факультету по 

результатам проведених 

олімпіад. 

по графіку 

деканат, 

завідуючі 

кафедрами, 

куратори груп 

3. Організувати роботу Казино 

ерудитів  Клубу на факультеті 

протягом 

навчального 

року 

деканат, 

куратори груп, 

студентська рада 

4. Провести цикл лекцій по 

основам формування та 

функціонування аграрного 

ринку 

протягом 

навчального 

року 
деканат, НДЧ 

5. Забезпечити участь студентів 

у науково-практичних 

конференціях  

постійно 

деканат, 

завідуючі 

кафедрами 

XI. Підведення 

підсумків 

1. Провести конкурс-огляд на 

кращу академічну групу 

факультету  

травень 

деканат, 

куратори груп, 

студентська рада 

2. Провести конкурс-огляд на 

кращого куратора студентської 

групи факультету 

травень 
деканат, 

куратори груп 

3. Провести конкурс-огляд на 

кращу кімнату в гуртожитку     

№ 4 

травень 
деканат, 

студентська рада 

 


