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№   ЗАХОДИ 
ТЕРМІН 

ВИКОНАННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА 
ВИКОНАННЯ  

1.  
Брати участь у роботі щодо імплементації Законів України «Про  освіту»,  

«Про вищу освіту» 

  Протягом року  Куратори академічних 
груп. 

2.  
Організувати роботу щодо виконання основних положень «Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді» та плану заходів щодо її реалізації Протягом року 
 Куратори  

академічних груп 

3.  
Організувати роботу та забезпечити виконання плану заходів національно-

патріотичного виховання студентської молоді факультету 
Протягом року 

 Куратори академічних 
груп 

4.  Прийняти участь в підготовці та проведенні посвячення в студенти першокурсників 14.09.2020р. 
Зав. кафедри, 

 куратор 1 курсу 

доц. Бредіхін В.М. 

5.   Організувати та провести «День знань»  14.09.2020р. 
 Зав. кафедри, куратори  

академічних груп, 

доц. Бредіхін В.М. 

6.  
Проводити заходи спрямовані на формування адаптивності та особистісної 
готовності старшокурсників до майбутньої професійної діяльності Протягом року 

Зав. кафедри, куратори 

академічних груп,  

проф. Смачило В.В. 

7.  Проведення кураторських годин згідно з графіком Протягом року 
Куратори академічних 

груп 

8.  
Проводити організаційно-пропагандистську  роботу щодо заохочення студентства до 
відмінного навчання та підвищення рівня академічної успішності Протягом року 

Зав. кафедри, куратори 

академічних груп,  

доц. Халіна В.Ю. 

9.  

Провести в академічних групах заходи щодо   профілактики та боротьби зі 
зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням; боротьби з 
пияцтвом, тютюнокурінням, поширенням інфекційних захворювань та захворювань 
на СНІД 

  Протягом року 
 Куратори академічних 

груп, 

 доц. Пакуліна А.А. 

10. 
Підготувати та провести заходи спрямовані на формування антикорупційного 
менталітету студентів  Протягом року  

 Куратори академічних 

груп,  

доц. Єгорова Ю.В.   

11. 
Організація участі студентів у заходах, присвячених 29-й річниці  
незалежності України 

Вересень 2020р. 
Куратори академічних 

груп, 

 доц. Гелеверя Є.М.   

12. 
Організація проведення семінарів на тему: 
- Гендерне бюджетування в Україні Вересень 2020р.  Зав. каф., куратори,  

доц. Пакуліна А.А.  



- Здорова людина – успішна країна 

13. Розглядати на засіданнях кафедри питання про стан виховної роботи  в  групах Протягом року  Зав. каф., куратори  

14. 

Підготувати та провести   заходи пов’язані з: 
– Днем української писемності і мови 

– Міжнародним  днем студента 

– Міжнародним днем толерантності 
– Днем пам’яті жертв голодоморів  
– Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом  

 

 

до 09.11.20р. 
до 17.11.20р. 

      до 16.11.20р. 
 до 23.11.20р. 
 до  01.12.20р. 

 

Куратори 

академічних груп,  

доц. Єгорова Ю.В. 
доц. Янченко Н.В, 
доц. Благой В.В.,  
доц. ТодринаІ.В., 

ст. викл. Іващенко М.В. 
 

15. 
Підготувати та провести виховні заходи, присвячені Дню захисника  України та Дню 
українського козацтва 

до 14.10.20р. 
Куратори 

 академічних груп,  

доц. Євсєєв С.Є.    

16. 
Підготувати та провести заходи, присвячені:  
- Дню Соборності України  
- Дню пам’яті жертв Голокосту  

 
22.01.2021р. 
27.01.2021р. 

Куратори 

 академічних груп, 

доц. Багмут Л.С.  

17. Підготувати та провести заходи, присвячені  Дню Героїв небесної Сотні  20.02.2021р. 
Куратори  

академічних груп,  

доц. Гелеверя Є.М. 

18. Підготувати та провести заходи, присвячені Міжнародному дню театру (27.03.21) до 27.03.2021р. 
Куратори 

 академічних груп, 

доц. Пакуліна А.А.   

19. 
Підготувати та провести заходи, присвячені вшануванню річниці Чорнобильської 
катастрофи 

до 24.04.2021р 
Куратори 

 академічних груп,  

доц. Бредіхін В.М.   

20. Організація екскурсії студентів першого курсу до музейного комплексу університету Вересень 2020р 
Куратор 1 курсу 

доц. Бредіхін В.М.   

21. Відвідування кураторами семінарів кураторів згідно плану проведення заходів Протягом року 
Куратори 

 академічних груп   

22. Здійснювати естетичне виховання студентів в позанавчальний час 
плани робіт 
кураторів 

Куратори академічних 

груп, 

  доц. Пакуліна А.А.   

23. 
Організувати та забезпечити належне інформування студентів про новини та події, 
які відбуваються в ХНУБА, а також про проблеми студентського життя за 
допомогою офіційних інформаційних джерел 

Протягом року 
Куратори академічних 

груп, 

ас. Божидай І.В.   



24. 
Відвідування кураторами гуртожитку згідно з графіком і організація виховної 
роботи в гуртожитку  

Згідно з графіком, 
протягом року 

Куратори 

 академічних груп   

25. Провести заходи, присвячені святкуванню річниці Дня Перемоги над нацизмом  До 09.05.2021 

Куратори академічних 

груп, 

доц. Євсєєв С.Є., 
доц. Тодріна І.В.   

26. Підготувати та провести заходи, присвячені святкуванню Дня матері (14.05.21) До 14.05.2021 
Куратори, 

доц. Пакуліна А.А.  

27. Підготувати та провести заходи, присвячені Дню науки  До 19.05.2021 
Куратори академічних 

груп, 

проф. Шуміло О.С.   

28. 
Організація відвідування студентами Харківського спеціального навчально-

виховного комплексу № 8 м. Харкова (СНВК №8)  Протягом року 

Куратори академічних 

груп, 

доц. Пакуліна А.А., 
доц. Янченко Н.В.   

29. Провести виховні заходи, присвячені річниці Конституції України (28.06.2021 р) До 28.06.2021 
Куратори академічних 

груп, 

доц. Євсєєв С.Є.   

30. 
Доведення до відома студентів інформації про зв’язок телефонних гарячих ліній, 
телефонів довіри МОН України,  ректора університету, секретаря приймальної 
комісії, профкому, голови Ради студентського самоврядування 

постійно 
Куратори академічних 

груп   

31. 
Здійснювати зв’язок з батьками студентів та школами, де вони раніше вчились  
(особливо  контингенту 1 курсу) постійно 

Куратори академічних 

груп   

32. 
Сприяння проведенню моніторингу та анкетуванню серед студентської молоді з 
питань проблем вищої освіти та негативних явищ в університеті та розглядання  їх 
результатів   на засіданнях рад факультетів 

щосеместрово 
 Куратори академічних 

груп   

33. Проведення заходів щодо участі колективу кафедри у Дні вишиванки 16 травня 2021 р. 
Куратори академічних 

груп,  

викл. Устіловська А.С. 
               

 Завідувач кафедри економіки                                                                                                           Л. КАЛІНІЧЕНКО 


