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9. Провести загальні збори мешканців 

гуртожитків (онлайн) 

жовтень 

2022 

Проректор з ГР  

Ахмед ІСМАЇЛОВ 

10. Урочисті збори трудового колективу з нагоди 

відзначення 105-річного ювілею  університету 

травень 

2023  

Ректор Михайло 

БРОШКОВ 

 

11. Онлайн-зустріч випускників різних років 

«Vivat, Alma Mater» кожного факультету 

окремо 

березень-

червень 

2023 

Декани факультетів 

Директор ННІ Б та А 

 

12. Оновити списки здобувачів вищої освіти, що 

потребують особливого контролю: діти-сироти, 

позбавлені батьківського піклування, 

багатодітні сім’ї, діти-інваліди, з 

малозабезпечених сімей, діти-переселенці, діти 

учасників АТО та російсько-української війни 

вересень  

2022 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

 13. Всеукраїнський науковий форум (з 

міжнародною участю) «ОДАУ у контексті 

вітчизняної та європейської вищої освіти» 

червень 

2023  

Проректор з НР та МЗ 

Тетяна СТЕПАНОВА 

 

 

14. Організувати і провести конкурс серед 

викладачів «Кращий куратор групи 

факультету» 

квітень  

2023 

Декани факультетів 

Директор ННІ Б та А 

 

 

15. Провести конкурс «Кращий куратор 

університету» 

травень  

2023 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

 

16. Конкурс серед викладачів, студентів та 

випускників на кращий слоган факультету 

січень  

2023  

Декани факультетів 

Директор ННІ Б та А 

 

 

 

17. Організувати бесіди-інструктажі з техніки 

безпеки 

вересень, 

грудень, 

червень 

2022 -2023 

Інженер з техніки 

безпеки  

ІІ. Адаптація студентів нового набору 

Мета: допомога студентам нового набору правильно оцінити свої сили, виробити 

бажання застосувати їх з максимальною віддачою, швидше адаптуватися до умов 

навчання в університеті, прищеплення любові та поваги до обраної професії; допомога 

студентам нового набору піднятися на більш високий рівень освіченості та загальної 

культури, професійної кваліфікації та громадської активності; формування у молоді 

почуття гордості за свою каїну, навчальний заклад. 
1. Кураторам груп вивчити особові справи здобувачів 

вищої освіти нового набору 

жовтень 

2022 

Куратори груп 

2. Провести анкетування студентів з метою 

виявлення їх творчих здібностей, діагностики 

темпераменту, тривожності, агресивності, оцінки 

рівня особистості, світогляду та діагностування 

вихованості студентів, рівня розвитку їх 

пізнавальних інтересів 

жовтень 

2022 

Психолог 

Заступники деканів з 

виховної роботи 
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3. Ознайомити студентів-першокурсників з 

нормативними документами, що регламентують їх 

права та обов’язки в університеті 

жовтень 

2022 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

4. Провести психолого-педагогічні години: 

- «Взаємовідносини в колективі»; 

- «Лідерство в колективі»; 

- «Уникаємо конфліктних ситуацій»; 

- «Захисти себе від стресів»; 

- «Як уникнути психологічного тиску з боку 

інших»; 

- «Мистецтво спілкування»; 

- «Культура поведінки в колективі» 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Психолог 

5. Провести загальні збори з першокурсниками з 

метою виявлення талантів, залучення до 

предметних гуртків, гуртків художньої 

самодіяльності, спортивних секцій 

жовтень 

2022 

Куратори груп 

 

 

ІІІ. Національно-патріотичне виховання 

     Мета: Формування національної свідомості у студентів і відповідальності за долю 

України; виховання любові до рідної землі, народу, відновлення і збереження історичної 

пам’яті; вивчення історії, традицій та звичаїв рідного краю; формування громадської 

позиції та власної гідності; культивування кращих рис української ментальності 

(працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.); виховання 

бережливого ставлення до національного багатства країни: інтелектуального потенціалу, 

природних ресурсів, сторичної пам’яті, мови, культури, традицій, тощо; забезпечення 

морально-політичної і практичної підготовки молоді до захисту батьківщини. 

 

1. У планах роботи зі здобувачами вищої освіти  

кураторів груп передбачити заходи по вихованню 

любові до рідної землі, людської гідності, 

національної свідомості, формування кращих 

якостей людини, готовності до трудового та 

сімейного життя 

вересень 

2022 

Куратори груп 

2. Ознайомити студентів-першокурсників з історією 

університету, міста та області 

жовтень 

2022 

Куратори груп 

Ст. викл. кафедри 

філософії, історії і 

політології 

Інна ФЕДОРОВА 

3. Брати участь у загальноміських заходах з нагоди 

Дня Державного Прапора України та Дня 

Незалежності України 

23-24 

серпня 

2022 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

4. Провести святкові заходи до Дня захисника 

України та до Дня українського козацтва 

12.10.2022 Декани факультетів 

Директор ННІ Б та А 

5. Урочисті заходи до Дня пам’яті та примирення  

 

травень  

2023 

Декани факультетів 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

 

6. Організувати та провести заходи щодо відзначення 

видатних діячів України  (згідно з календарем 

знаменних дат) 

впродовж 

року 

Куратори груп 

Викладачі 

університету 
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7. Організувати інформаційні виставки до 

державних свят та пам’ятних історичних дат 

за 

календарем 

Співробітники 

бібліотеки 

8. Провести заходи з вшанування пам’яті бійців, 

загиблих під час АТО та російсько-української 

війни 

впродовж 

року 

Куратори груп 

Викладачі 

університету 

9. Організувати святкові заходи до Шевченківських 

днів 

березень 

2023 

Кафедра української 

та іноземних мов 

10. Провести тематичну виховну годину до Дня героїв 

Небесної сотні 

20.02.2023 

 

Кафедра філософії, 

історії і політології 

11. Перегляд і обговорення патріотично спрямованих 

фільмів 

протягом 

року 

Куратори груп 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

12. Провести заходи до Дня Гідності та Свободи 21.11.2022 Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

 

13. Провести заходи до дня пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 рр. та участь у міських 

заходах 

27.11.2022 Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

 

14. Провести заходи до з відзначення подвигу Героїв 

бою під Крутами 

29.01.2023 Викладачі кафедри 

філософії, історії і 

політології 

15. Провести заходи до Дня Конституції України 28.06.2023 Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

16. Забезпечити серед учасників освітнього процесу 

інформативно-роз′яснювальну та профілактичну 

роботу, спрямовану на неприйнятність тероризму 

та відмову від ідей використання терористичних 

методів для досягнення мети 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

17. Брати участь у обласному заході  

«Одеса вишивана» 

травень  

2023 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

18. Підготувати і провести захід до Дня української 

писемності та мови 

листопад 

2022 

Викладачі кафедри 

української та 

іноземних мов 

19. Організувати та провести конкурс знавців 

української мови ім. П.Яцика (ІІ та ІІІ етапи) та 

Т.Шевченка 

грудень 

2022 

Викладачі кафедри 

української та 

іноземних мов 

20. Провести виховні години до Міжнародного дня 

рідної мови 

лютий 

2023 

Куратори груп 

21. Провести заходи до Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні 

червень 

2023 

 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 
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22. Проведення Дня Європи в університеті травень 

2023 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Викладачі кафедри 

української та 

іноземних мов 

 

ІV. Інтернаціональне виховання 

Мета: Передбачає поважне ставлення до студентів-іноземців, їх історії, культури, традицій, 

мови, прагнення до взаємодопомоги.  Це особливо суттєво, коли ми будуємо демократичну 

державу, громадянами якої є представники різних національностей.  

1. Зустріч зі студентами-іноземцями, які прийшли на 

навчання на І курс в режимі онлайн 

жовтень 

2022 

Декани факультетів 

Директор ННІ Б та А 

2. Захід «Ми родом з Марокко» жовтень 

2022 

Завідувач ЦМО 

Олена ГУРС 

3. Захід «День рідної мови для студентів-іноземців» лютий 

2023 

Кафедра української 

та іноземних мов 

4. Бесіди зі студентами-іноземцями на тему: 

«Культура поведінки та норми моралі» 

лютий 

2023 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

 

5. Ознайомити студентів-іноземців з історією ОДАУ 

та міста Одеси 

грудень 

2022 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

 

V. Превентивне та правове виховання 

 Мета: прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина; виховання поваги до 

Конституції, законів України, державних символів України; формування правової і 

політичної грамотності студента; розвиток відповідальності і самостійності; спонукання 

студентів до активної протидії правопорушенням, антигромадській позиції; реалізація 

заходів спрямованих на попередження злочинності 

 
1. Проводити заходи щодо протидії хабарництву, 

зловживанням і корупції в закладах освіти 

протягом 

року 

Юрисконсульт 

Клара МАРЧЕНКО 

2. Проводити тематичні лекції в межах вивчення 

курсів «Історія України», «Основи правознавства», 

«Філософія», спрямовані на 

отримання знань про роль Основного Закону 

в українському державотворенні 

згідно 

програм 

курсів 

Викладачі кафедри 

філософії, історії і 

політології 

3. Провести цикл бесід на теми морально- правового 

виховання, питань попередження правопорушень 

та злочинності серед студентів, зустрічі з 

представниками правоохоронних органів 

впродовж 

року 

Куратори груп 

 

4. Вести облік студентів, схильних до правопорушень 

та до пропусків занять без поважних причин 

постійно Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

5. Проводити бесіди  з профілактики правопорушень 

з метою запобігання девіантній поведінці, 

антисоціальним явищам серед студентів; 

запобігання негативного впливу інформації, яка 

за окремим 

планом 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 
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містить елементи жорстокості, насильства, 

порнографії, пропаганди тютюнопаління, 

наркоманії, пияцтва, асоціальної поведінки 

 

 

6. З профілактичною метою організовувати зустрічі з 

працівниками правоохоронних органів, 

прокуратури, медичних та культурних закладів  

м. Одеси  та області 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

7. Проводити заходи з профілактики поширення 

ксенофобських і расистських проявів серед 

студентської молоді 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

8. Систематично проводити індивідуально-

профілактичну роботу зі студентами - сиротами, 

позбавленими батьківського піклування та тими 

дітьми, що потребують психологічного та 

адміністративного захисту. 

 
систематично 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Викладачі психології 

 

9.  Провести Тиждень правових знань березень 

2023 

Викладач правових 

дисциплін 

 

 

10. Організувати постійно діючу виставку правової 

літератури 

постійно Завідувач бібліотекою 

Оксана КРАЙТЛЬ 

VІ. Художньо-естетичне виховання 

Мета: оволодіння духовними і культурними надбаннями людства, українського народу; 

формування естетичних смаків і культури поведінки; організація змістовного дозвілля; 

розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; 

вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і 

відтворювати прекрасне у повсякденному житті. 

1. Формувати у студентів естетичні погляди, смаки, 

що ґрунтуються на найкращих надбаннях світової 

культури та українських народних традиціях 

постійно Заступники деканів з 

виховної роботи 

Викладачі 

 

2. Залучати студентів до участі в роботі клубів за 

інтересами, гуртків художньої самодіяльності, 

творчих колективів університету 

постійно Куратори груп 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

 

3. Участь у підготовці та проведенні літературних 

тематичних заходів 

впродовж 

року 

Кафедра української 

та іноземних мов 

4. Провести конкурс  «Кращий студент року» травень 

2023 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

 

5. Провести конкурс краси і грації «Міс ОДАУ» 

 

квітень 

2023 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Студрада 

університету 

 

 

6. Брати участь у міських та обласних конкурсах 

студентської творчості 

впродовж 

року 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 
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7. Провести творчо-поетичну зустріч «Література 

рідного краю» 

квітень 

2023 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

8. Підготувати і провести фотовиставку «Миттєвості 

студентського життя» 

квітень 

2023 

Студрада 

університету 

 

9. Організувати та провести розважальну програму 

до Дня Святого Валентина «Неймовірні історії 

кохання» 

лютий  

2023 

Студрада 

університету 

 

 

10. Фотовиставка робіт співробітників та студентів 

«Університет – у світлинах студентів і викладачів» 

травень 

2023 

Голова студентської 

ради 

Світлана ТИЧКОВА  

 

11. Ознайомлювати студентів з шедеврами світового 

мистецтва (відвідування студентами театру, 

музеїв, художніх виставок) 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

 

 

VIІ. Морально-етичне виховання 
   Мета: утвердження моральних цінностей; формування високих моральних якостей; 

виховання культури поведінки як в університеті, так і за його межами; становлення етики 

міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків; формування почуття 

власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни. 

1. Вивчати на заняттях морально-етичні проблеми, 

обговорення етичних проблем у студентських 

групах, гуртожитках 

впродовж 

року 

Викладачі 

університету 

2. Проводити виховні години з метою підвищення 

культури поведінки і спілкування студентів: 

- «Зовнішній вигляд та культура поведінки 

студентів»; 

- «Коли тебе зрадив друг»; 

- «У країні добрих і ввічливих людей»; 

- «Косметика – в міру»; 

- «Мистецтво говорити». 

впродовж 

року 

Декани факультетів 

Директор ННІ Б та А 

Куратори груп 

 

3. Проводити круглі столи та ділові ігри з проблем 

етики ділового спілкування та етикету 

впродовж 

року 

Викладачі психології 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

4. Проводити виховну роботу у гуртожитках постійно Заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори груп 

 

5. Організувати перегляд відеофільмів на теми 

моралі, етики та естетики 

протягом 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 
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6. Брати участь у загальноміських заходах до Дня 

молоді 

червень 

2023 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

 

 

 VІIІ. Трудове виховання 
   Мета: формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах 

ринкової економіки; розвиток ділових якостей особистості, організованості, 

дисциплінованості, умінь самостійно та ефективно працювати. 

1. Формувати у студентів працелюбність, риси 

умілого господаря, що володіє відповідними 

навичками та вміннями, проф. майстерністю на 

основі сучасних знань про ринкову економіку 

жовтень 

2022 

Викладачі 

університету 

Куратори груп 

 

2. Залучати студентів до науково-технічної творчості 

та винахідництва 

постійно Проректор з НР та МЗ 

Тетяна СТЕПАНОВА 

 

3. Забезпечити підтримання належного санітарного 

стану в житлових приміщеннях та приміщеннях 

загального користування мешканцями гуртожитку 

згідно 

графіку 

Студради гуртожитків 

Куратори груп 

4. Систематично здійснювати перевірку санітарного 

стану житлових кімнат гуртожитку 

постійно Чергові  

викладачі 

 

5. Участь у загальноуніверситетському заході  

«Працюймо заради неньки - України» 

Квітень 

2023 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

 

6. Участь студентів та співробітників університету у 

проведенні всеукраїнських, міських суботниках 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Проректор з ГР  

Ахмед ІСМАЇЛОВ 

 

7. Забезпечити студентське самообслуговування, 

підтримання санітарного стану в навчальних 

аудиторіях 

впродовж 

року 

Куратори груп 

ІX. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 
   Мета: виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу 

життя; фізичне, психічне та духовне загартування; формування фізичних здібностей 

студента, зміцнення його здоров’я, прагнення до гармонії тіла і духу, людини і природи; 

змістовна організація дозвілля, залучення до фізичної культури і спорту всіх студентів; 

формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, 

профілактика захворювань. 

1. Проводити широку роз’яснювальну і ознайомчу 

роботу з питань фізичної культури і спорту, 

здорового способу життя, СOVID-19, постійна 

робота з студентством: лекції, розповіді, пояснення 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

викладачі фізичного 

виховання 

Куратори груп 

 

 

 

 

2. Провести День здоров’я для викладачів та 

студентів 

квітень- 

травень 

Заступники деканів з 

виховної роботи 
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2023 Викладачі фізичного 

виховання 

3. Брати участь в університетських, міських, 

обласних, всеукраїнських та міжнародних 

спортивних змаганнях, турнірах 

впродовж 

року 

Викладач фізичного 

виховання  

Володимир ТУРЧАК 

4. Провести цикл бесід з питань попередження 

наркоманії та СНІДу 

за планом 

кураторів 

груп 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

 

5. Проводити бесіди з питань правильного здорового 

харчування, уникнення простудних та інфекційних 

захворювань, загартування тощо 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Викладачі фізичного 

виховання 

 

6. Провести акцію «Міняю цигарку на цукерку» до 

Міжнародного дня відмови від куріння 

Березень 

2023 

Студрада 

університету 

7. Проводити лекції із запрошенням спеціалістів на 

тему «Репродуктивне здоров’я нації» 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

8. Провести заходи до Всесвітнього дня боротьби 

проти СНІДу 

грудень  

2022 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

9. Продовжувати співпрацю з «Клінікою дружньою 

до молоді».  

Проводити лекції санітарно-гігієнічного 

спрямування (профілактика венеричних 

захворювань,туберкульозу, інфекційних хвороб) 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

10 Провести ряд заходів до Всесвітнього дня 

боротьби з туберкульозом 

квітень  

2023 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

11. Знайомити студентів з історією спортивного руху, 

з видатними досягненнями українських 

спортсменів, зі спортивними традиціями 

впродовж 

року 

Викладачі фізичного 

виховання 

12. Організувати зустрічі з представниками 

громадських молодіжних організацій 

впрдовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Студради 

університету 

13. Провести санітарно-гігієнічне навчання для 

студентів груп нового набору на теми: 

- Венеричні захворювання та гігієна статевого 

життя; 

- Особиста гігієна; 

- Про фізичне тренування; 

- Режим праці і відпочинку 

впрдовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Лікарі поліклініки 

№21 

14. Проводити лекції-тренінги з надання першої 

медичної допомоги 

впродовж 

року 

Лікарі поліклініки 

№21 
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X. Екологічне виховання 
     Мета: формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури 

особистості, почуття відповідальності за природу як національне багатство; залучення 

студентів до активної природоохоронної діяльності, оволодіння знаннями та практичними 

вміннями раціонального природокористування. 

1. Залучення студентів до заходів з озеленення 

території університету 

впродовж 

року 

Проректор з ГР  

Ахмед ІСМАЇЛОВ 

 

2. Організовувати та проводити походи по 

рідному краю з метою ознайомлення 

студентів з визначними пам’ятками Одещини 

постійно Куратори груп 

3. Організувати роботу по забезпеченню чистоти і 

порядку на території університету 

впродовж 

року 

Проректор з ГР  

Ахмед ІСМАЇЛОВ 

 

4. Провести заходи з відзначення Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

квітень  

2023 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

5. Брати участь у міських суботниках, прибираннях 

парків, прилеглих територій 

березень-

травень  

2023 

Проректор з ГР  

Ахмед ІСМАЇЛОВ 

 

6. Залучати студентів до озеленення території 

навчального закладу 

впродовж 

року 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

ХІ. Родинне виховання 
   Мета: підготовка студентів до сімейного життя, родинних відносин; залучення батьків до 

спільного виховання студентів; виховання у студентів загальнолюдських норм поведінки 

у стосунках юнаків та дівчат, якостей сім’янина. 

1. У планах роботи кураторів груп передбачити 

заходи та проводити роботу серед студентів, що 

сприятиме вихованню фізично та морально 

здорової людини; знайомити студентів з 

законодавством про шлюб та сім’ю, з основами 

етики та психології сімейного життя 

протягом 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

Куратори груп 

 

 

 

 

 

2. Організовувати заходи з підвищення освіти 

батьків: бесіди, лекції, збори по групах 2 рази на рік 

1 раз на 

семестр 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

3. Індивідуальна робота зі студентами та їх 

батьками: 

- На рівні куратора 

- На рівні заступників деканів 

за запитом Куратори груп 

4. Індивідуальна робота з опікунами пільгових 

категорій студентів 

систематич

но 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

5. Організувати зустріч з працівниками ДРАЦСу на 

тему «Громадянський шлюб: за і проти», 

«Шлюбний контракт» 

впродовж 

року 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

6. Організувати інформованість батьків з питань 

успішності і відвідування студентами занять 

постійно Декани факультетів 

Директор ННІ Б та А 

Куратори груп 
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ХIІ. Профорієнтаційне виховання 
    Мета: виховання працелюбної особистості; формування відповідних навичок та вмінь, 
професійної майстерності; прищеплення любові до праці та обраної професії; формування 
свідомого та відповідального ставлення до навчання, оволодіння професією; підготовка до 

життя в умовах ринкової економіки та конкуренції; мотивація до ознайомлення з 

професійними новаціями. 
1. Провести зустріч студентів з працівниками центру 

зайнятості 

впродовж 

року 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

2. Організувати Дні відкритих дверей для майбутніх 

абітурієнтів та їх батьків, залучення до їх 

проведення кращих студентів університету 

впродовж 

року 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

3. Проводити тематичні години, круглі столи про 

значущість та актуальність професії та нові 

досягнення в галузі 

впродовж 

року 

Викладачі 

університету 

4. Проводити екскурсії і виїзди на профільні 

підприємства, агрохолдинги 

протягом 

року 

Декани факультетів 

Директор ННІ Б та А 

 

5. Провести науково-практичні конференції та брати 

участь у конференціях в інших навчальних 

закладах 

впродовж 

року 

Викладачі 

університету 

6. Організовувати для студентів профільне навчання 

в колективних господарствах, профільних закладах 

впродовж 

року 

Декани факультетів, 

Директор ННІ Б та А 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

7. Організувати виставку професійної літератури, яка 

містить фахову інформацію 

впродовж 

року 

Завідувач бібліотеки 

Оксана КРАЙТЕЛЬ 

8. Проводити анкетування випускників щодо 

подальшого працевлаштування і навчання 

впродовж 

року 

Директор інституту 

післядипломної освіти 

Марія ВАРГАТЮК 

9. Організовувати та провести «День кар’єри» - 

зустрічі роботодавців зі студентами та 

випускниками з питань можливості їх подальшого 

працевлаштування на конкретних підприємствах, 

установах та організаціях 

травень  

2023 

Директор інституту 

післядипломної освіти 

Марія ВАРГАТЮК 

10. Організовувати зустрічі студентів з випускниками 

університету попередніх років 

впродовж 

року 

Декани факультетів, 

Директор ННІ Б та А 

Проректор з НП та ВР 

Олена КОВАЛЕНКО 

11. Здійснювати контроль і збирати інформацію про 

працевлаштування випускників 

лютий  

2023 

Директор інституту 

післядипломної освіти 

Марія ВАРГАТЮК 

12. Тематичні виховні години для студентів випускних 

груп на тему: «Законодавчо- нормативна база в 

галузі працевлаштування 

випускників ВНЗ» 

протягом 

року 

Старші куратори 

 

 

 

 

 

13. Бесіди, тренінги, зустрічі з фахівцями, присвячені 

обговоренню проблем сучасного ринку праці, 

вимог до особистісних та професійних якостей 

впродовж 

року 

Декани факультетів 

Директор ННІ Б та А 
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