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№   ЗАХОДИ 
ТЕРМІН 

ВИКОНАННЯ 

ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІ ЗА 

ВИКОНАННЯ  
ПОЗНАЧКА 

1.  
Розробляти нормативні документи університетського рівня, що стосуються 
виховної роботи та активно сприяти  імплементації Законів України  «Про 
освіту», «Про вищу освіту» 

  Протягом року 
Декан, 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 
Декан, куратори 

академічних груп 

 

3.  
Забезпечити належне виконання заходів «Плану стратегії та перспективних 
напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету» 

(розділ «Виховна робота зі студентами»). 
Протягом року Декан 

 

4.  
Забезпечити належне виконання заходів «Стратегічного плану розвитку ХНУБА 
на 2018 – 2023 роки».   Протягом року Декан 

 

5.  
Організувати роботу та забезпечити виконання плану заходів національно-

патріотичного виховання студентів факультету. Протягом року Декан   
 

6.  
Організувати участь НПП університету в обласному конкурсі «Вища школа 
Харківщини – кращі імена» 

Протягом року 
Декан,  

зав. кафедрами 

 

 

7.  
Організувати роботу та забезпечити виконання плану заходів щодо святкування 
90-річчя заснування університету 

Вересень-

листопад   
Декан,  

зав. каф. 
 

 

8.  Створити корпус кураторів академічних груп  факультету До 15.09.2020р. Заст. декана.  



9.  
Проводити заходи спрямовані на формування адаптивності та особистісної 
готовності старшокурсників до майбутньої професійної діяльності Протягом року 

Зав. каф., 
куратори 

академічних груп 

 

10. 
Забезпечити належне виконання «Плану заходів щодо запобігання 
правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди  у 
ХНУБА» 

Протягом року   Декан 

 

11. 
Розробити та затвердити    на засіданні Ради факультету   «План  навчально-

виховної роботи зі студентами»           До 01.10. 2020р. Декан 

 

12. Організувати ефективну роботу ради студентського самоврядування факультету 
Протягом року, 

згідно з планом 
роботи ради 

Голова ради 
студентського 
самоврядування 

 

13. 
Провести   у студентських групах, студентських гуртожитках лекції, бесіди, 

„круглі столи” з питань профілактики та запобігання одержання неправомірної 
вигоди та інших негативних явищ 

Систематично 

Декан,   
зав.кафедрами, 

куратори 
академічних груп 

 

14. 

Провести в академічних групах заходи щодо профілактики та боротьби зі 
зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням;  боротьби з 
пияцтвом, тютюнопалінням, поширенням інфекційних захворювань та 
захворювань на СНІД та COVID-19 .  

  Протягом року 
Декан, куратори 

академічних груп 

 

15. 
Підготувати та провести заходи спрямовані на формування антикорупційного 
менталітету студентів факультету 

Протягом року 
згідно з планом       

Декан,   куратори 

академічних груп 
 

16. 
Затвердження щосеместрових планів виховної роботи кураторів академгруп на 
засіданні  Ради  факультету     

Вересень 

2020 р. 
Декан, 

зав. каф. 
 

17. 
Розглядати  на засіданнях   Ради  факультету, деканатах та  на засіданнях кафедр    
питання про стан виховної роботи  в академічних групах  

Згідно з планом 
роботи Ради  

Декан,  куратори 

академічних груп 
 

18. 
Організувати проведення та участь студентів у спортивно-масових заходах 
університету, міста, області, країни, тощо. 

Згідно з  планом 
спортивно-

масових заходів 

Зав. кафедрою 
фізичного 
виховання та 
спорту, 

відповідальний 
за  проведення 
спортивно-

 



масових заходів 

19. 

Підготувати та провести заходи, пов’язані з: 
- Днем української писемності і мови (09.11.20);  

- Міжнародним днем студента (17.11.20); 

- Міжнародним днем толерантності (16.11.20); 

- Днем пам'яті жертв голодоморів (23.11.2020); 

– Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом (01.12.20). 

 
до 09.11.20р. 
до 17.11.20р.  
до 17.11.20р. 

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

 

Куратори 

академічних груп 

 

20. 
Підготувати та провести заходи до Дня захисника України та Дня  українського 
козацтва    До  14.10.20р.  Декан, куратори 

академічних груп 
 

21. 
Організувати  участь  студентів та викладачів факультету у відкритих виховних 
заходах, що проводитимуться у вищих навчальних закладах міста та області Протягом року  Декан 

 

22. 
Підготувати та провести заходи, присвячені Міжнародному дню театру 
(27.03.21). 

До 27.03.21р. 
Куратори 

академічних груп 
 

23. 
Підготувати матеріали до проведення науково-методичної конференції 
університету 

Березень-квітень  

2021р. Декан 
 

24. 
Забезпечення прозорості при проведенні 1-го та 2-го туру всеукраїнських 
олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт всеукраїнського, 
регіонального та університетського рівнів та ін. 

Постійно 

Декан, 

завідувачі  
кафедрами 

 

25. 
Розглядати на засіданнях РОВД питання про стан виховної роботи в 
академічних групах, перевірки відвідування кураторами семінарів кураторів 
згідно з  планом проведення заходів. 

Згідно з планом 
роботи РОВД 

Заст. декана 

 

26. 
Підготувати та провести заходи, присвячені вшануванню річниці 
Чорнобильської катастрофи (26.04.21). До 26.04 2021р. Декан, куратори 

академічних груп 

 

27. 
Приймати активну участь у всіх університетських, міських, обласних та ін. 
семінарах і конференціях з питань виховної роботи  та гуманізації  освіти   

По довідкам, 
зверненням, 
пропозиціям 

За змістом 
пропозицій 

 

28. 
Ознайомлення студентів  з правилами проживання в студентських гуртожитках і  
системою самоврядування  в них  Вересень 

Студрада 
гуртожитку, 
комендант 

 

29. 
Підготувати та провести заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення в 
Україні (08.05.21) До  08.05.21р. Заст. декана,  

куратори 
 



академічних груп,   

30. 
Підготувати та провести заходи, присвячені святкуванню річниці Дня Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні   До  09.05.21р. 

Заст. декана,  
куратори 

академічних груп,   

 

31. 
Здійснювати художньо – естетичне виховання студентів під час навчального 
процесу 

постійно Викладачі  

32. 

Прийняти участь в заходах  присвячених:  
- Дню Соборності України  
(22.01.21);  

- Дню пам’яті жертв Голокосту (27.01.21). 

 
До 22 01.21р. 
До 27.01.21р. 

Куратори 
академічних груп 

 

33. 
Підготувати та провести заходи, присвячені  Дню Героїв небесної Сотні 
(20.02.21) 

До 20.02.21р. Декан, куратори 
академічних груп 

 

34. Підготувати та провести заходи, присвячені святкуванню Дня матері  До 14.05.21р. Декан, куратори 

академічних груп 
 

35. Проведення заходів щодо  участі колективу ХНУБА  у Дні вишиванки 20. 05. 2021р. 
Декан, куратори 
академічних груп 

 

36. Залучення студентів до колективів художньої самодіяльності Постійно 

Старший куратор 
факультету, 

голова ради 
студентського 

самоврядування 

 

37. Організувати проведення заходів естетичного виховання в позанавчальний час 
Плани робіт 

кураторів 

Куратори 
академічних груп, 

студрада 

 

38. 
Організувати проведення комплексних  екологічних заходів серед студентів та 
викладачів університету. 

Квітень-травень 

. 

Декан 

  
 

39. 
Ознайомлення студентів 1 курсу зі спортивною базою  та спортивними 
досягненнями  і традиціями ХНУБА 

Вересень 2021р. Зав. каф. 
фізвиховання 

 

40. 
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 та соціальних мереж. 

Протягом року 

Декан,  
голова ради 

студентського 

самоврядування 

 

41. 
Проводити організаційно-пропагандистську  роботу щодо заохочення 
студентства до відмінного навчання та підвищення рівня академічної успішності Протягом року 

 Декан, куратори 
академічних груп 

 

 



 

42. 
Здійснювати зв’язок з батьками студентів та школами, де вони раніше вчились  
(особливо  контингенту 1 курсу) Постійно 

Куратори 
академічних груп 

  

 

43. Організувати заняття студентів фізичною  культурою в гуртожитку Постійно 
Заст. декана по 
гуртожитку,  

 

44. 
Підготувати та провести заходи, присвячені  Всесвітньому дню здоров’я 
(07.04.21). 

До 07.04.2021р. Зав. каф. 
фізвиховання 

 

45. Організувати виховну роботу в гуртожитку та контролювати її проведення   
Згідно з планом, 

протягом року 

Заст. декана,  
куратори 

академічних груп,     

студрада 

 

46. 
Підготувати та провести заходи, присвячені:  
- Дню державного прапору    
-Дню Незалежності України  

До 23.08.21р.  
До 24.08.21р. 

Декан, 

зав. кафедрами   
 

47. Підготувати та провести заходи, присвячені Дню науки  До 19.05.21р. 
  Зав. кафедрами,  

куратори 
академічних груп 

 

48. 
Організувати та провести урочисте вручення дипломів випускникам  факультету 
2021 р. 

Січень, липень 

2021р. 
Декан 

  

49. 
Проведення роботи щодо попередження та викорінення одержання 
неправомірної вигоди та інших негативних явищ в університеті, в т.ч. під час 
екзаменаційних сесій, захисту дипломних проектів, робіт 

Постійно 
Декан,  

зав. кафедрами  

50. 
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 
Декан,  

зав. кафедрами  

51. 
Ведення журналів реєстрації телефонних зв’язків з громадськістю по каналах  
“гарячої лінії ” 

З 01.09.20р. по 

30.06.21р. 
Заст. декана  

52. Здійснювати постійне оновлення інформації на факультетських стендах  Постійно Заст. декана  
  

Проект плану навчально-виховної роботи на факультеті на розгляд Ради факультету надав  

Декан факультету                                                О.А. Сироватський 


