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Одеса – 2022 



План  

виховної роботи на 2022-2023 н. р. 

План виховної роботи зі здобувачами вищої освіти агробіотехнологічного 

факультету охоплює всі сфери життєдіяльності здобувачів та є складовою 

частиною освітнього процесу. Метою виховної роботи є виховання 

всесторонньо розвинутої молоді з високими моральними принципами,  

патріотично спрямованої, свідомої щодо правової, трудової, екологічної 

культури та  здорового образу життя. 

№ 

п/п 
Зміст заходів  

Термін 

виконання 
Виконавці  

1 2 3 4 

І. Організаційна  робота 

1 

Затвердження списку 

кураторів академічних груп 

факультету, організація 

своєчасної роботи  з групами   

До 01.09.22 

Декан, завідувачі 

кафедр, заст. декана з 

виховної роботи 

2 

Складання реєстру пільгових 

категорій студентів та 

проведення з ними роботи 

відповідно до чинного 

законодавства 

До 01.09.22 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

3 

Розробка та затвердження 

планів виховної роботи 

кураторів академічних груп та 

кафедр факультету 

До 01.09.22 

Завідувачі кафедр, 

куратори 

академічних груп  

4 
Розробка та складання плану 

виховної роботи факультету 
До 01.09.22 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп  

5 

Затвердження плану виховної 

роботи факультету на 

засіданні Вченої ради 

факультету 

Вересень 2022 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

члени Вченої ради 

факультету 



6 

 Організація та проведення 

посвяти першокурсників у 

студенти 

01.10.22 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 1 

курсу 

7 

 Проведення загальних зборів 

студентів 1 курсу, знайомство 

з історією університету, його  

розпорядком роботи, 

студентським уставом.   

Інструктаж з безпеки 

життєдіяльності та пожежної 

безпеки 

Жовтень 2022 Декан, заст. декана, 

Куратори  

академічних груп 1 

курсу 

8 

Заповнення індивідуальних 

анкет  студентів(склад групи,  

за потребою поселення у 

гуртожиток, запити, потреби, 

захоплення) 

Вересень- 

жовтень 2022 

Куратори  

академічних груп 

9 

Вибори старост груп, їх 

заступників та профоргів, 

організація ефективної 

співпраці щодо своєчасного  

розв’язання проблем 

студентського життя 

Вересень- 

жовтень 2022 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

завідувачі кафедр, 

куратори 

академічних груп 

 

10 

 Індивідуальна робота з 

кураторами груп з питань: 

 - планування виховної роботи, 

підтримки студентського 

самоврядування, роботи у 

гуртожитках,  організації 

дозвілля,  соціального захисту 

студентів, необхідності 

виконання студентами правил 

внутрішнього розпорядку, 

участі у  суспільно- корисних 

подіях, здорового образу 

життя, необхідності 

Вересень 2022 Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

завідувачі кафедр, 

куратори 

академічних груп 



профілактики захворювань, 

етики між особистих стосунків  

в університетському 

середовищі  

11 

Відвідування студентів, які 

мешкають у гуртожитку. 

Знайомство з соціально - 

побутовими умовами 

проживання студентів. Бесіда 

на тему: «Правила 

внутрішнього розпорядку 

проживання у  гуртожитках» 

Вересень 2022 

та  за графіком 

чергувань 

впродовж 

навчального 

року 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

завідувачі кафедр, 

Куратори  

академічних груп 

12 

Бесіда на тему: «Організація 

співпраці студентів групи з 

куратором, а куратора з 

батьками » 

Жовтень 2022 Заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори  

академічних групи 

13 

Проведення кураторської 

години , виявлення творчих 

здібностей студентів 

співробітниками культурного 

центру ОДАУ 

Жовтень Куратори  

академічної групи, 

співробітники 

культурного центру 

ОДАУ 

14 

Перевірка проведення 

кураторами організаційно- 

виховних годин 

Впродовж 

навчального 

року 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи,, 

завідувачі кафедр 

15 
Перевірка документації 

роботи кураторів 

Впродовж 

навчального 

року 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

завідувачі кафедр 

16 

Контроль за поточною 

успішністю та відвідуванням 

занять, підсумкова атестація, 

обговорення результатів сесій 

щотижня 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування  

17 
Робота зі студентами, що 

мають академічні борги та 

пропуски без поважних 

Впродовж 

навчального 

року 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори 



причин академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

18 
Засідання студентських рад 

факультету 
1 раз на місяць 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

19 

Проведення анкетування 

студентів за різними 

тематиками: «ОДАУ очима 

студентів», «Якість освітнього 

середовища»,  «Рівень 

згуртованості та відносин в 

групі», «Ефективність 

використання вільного часу», 

«Моральні цінності  в житті 

студентів», «Інтереси, 

прихильність, уподобання 

особистості»  

Впродовж 

навчального 

року 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

20 

 Проведення соціологічних 

опитувань для виявлення  і 

запитів студентів щодо 

удосконалення навчально- 

виховного процесу, 

культурно-просвітницької 

роботи 

Впродовж 

навчального 

року 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи,, 

куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

21 

Проведення роботи зі 

студентами для попередження 

порушень, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та 

техніки безпеки під час 

навчального процесу 

Впродовж 

навчального 

року 

Декан, заст. декана з 

виховної роботи,, 

куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

22 
Бесіда на тему: «Естетика у 

зовнішньому вигляді  та етика 

у відношеннях між 

Жовтень 2022 
Куратори  

академічних груп 



студентами» 

23 

Лекції лікарів  «Клініки 

дружньої до молоді» та 

студентської поліклініки на 

тему: «За здоровий спосіб 

життя», «Особливості жіночої 

природи», «Шкідливі звички»  

Жовтень – 

грудень 2022 

Лікарі поліклініки, 

заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних  груп 

24 

Бесіда на тему: «Підготовка та 

вимоги до складання 

екзаменаційної сесії» 

Впродовж 

навчального 

року 

Куратори  

академічних груп 

25 

Лекції лікарів на тему: 

«Профілактика запобігання 

розповсюдженню негативних 

явищ (паління, пияцтва, 

наркоманії, СНІДу тощо) 

серед студентів»   

Січень-травень 

2023 

Лікарі поліклініки, 

заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

26 

Бесіда на тему: «Запобігання 

корупції у навчальному 

процесі» 

Впродовж 

навчального 

року  

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

Куратори  

академічних груп 

27 
Анкетування та соціологічні 

опитування студентів 

Впродовж 

навчального 

року  

Декан, заст. декана з 

виховної роботи, 

Куратори  

академічних груп 

ІІ. Розвиток студентського самоврядування 

1 

Виявлення серед студентів 

лідерів та залучення їх до 

організації громадської, 

наукової, творчої та 

спортивної роботи  в 

студентському середовищі та в 

органах студентського 

самоврядування  

Вересень- 

жовтень 2022 

Декан, заст. декана, 

куратори 

академічних груп, 

студентське 

самоврядування 

2 Збори студентів факультету, 

оновлення складу 
Жовтень 2022 Голова студради. 

Заступник декана з 



студентської ради виховної роботи 

3 

Формування  органів 

самоврядування в академічних 

групах 1-го курсу 

Вересень- 

жовтень 2022 

Куратори 

академічних груп 

4 

Підготовка і проведення 

студентської наукової 

конференції 

Березень 2023 

Завідувачі кафедр, 

куратори 

академічних груп, 

старости груп 

ІІІ. Робота зі студентами, що проживають у гуртожитках 

1 
Поселення студентів 1-го 

курсу 
Вересень 2022 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 1 курсу 

2 
Поселення студентів старших 

курсів 
Вересень 2022 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

3 

Перевірка поселення в 

гуртожиток та умов 

проживання студентів 

Жовтень 2022 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

голова студради 

4 

Відвідування гуртожитку 

кураторами академічних груп 

згідно затвердженого графіку 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

5 

Проведення бесід з метою 

профілактики порушень 

правил протипожежної 

безпеки та санітарних норм 

проживання 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

6 

Проведення індивідуальної 

роботи та роз’яснення правил 

проживання у гуртожитках, 

бесіди про шкоду паління,  

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 



вживання алкоголю та ін. 

7 

Виявлення груп ризику серед 

студентів, які мешкають у 

гуртожитках з метою 

посилення індивідуальної 

роботи для запобігання 

правопорушень 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

8 

Організація відвідування 

студентів, які потребують 

педагогічної уваги на дому 

кураторами груп та членами 

студради 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студрада 

9 
Участь у проведенні засідань 

студентської ради гуртожитку 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

студрада 

10 

Рейд- перевірка санітарного 

стану  кімнат гуртожитку, 

конкурс на кращу кімнату, 

поверх, гуртожиток. 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студрада 

11 

Стан підготовки кімнат та 

гуртожитку  до зими, 

інструктаж з протипожежної 

безпеки. 

Зимовий період 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

12 

 Перевірка викладачами 

кафедр  умов підготовки 

студентів до практичних та 

семінарських занять 

Впродовж 

навчального 

року 

Завідувачі та 

викладачі кафедр 

ІV. Національно- патріотичне виховання 

1 
Участь у заходах з урочистих 

подій та видатних дат 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

2 Проведення тематичних 
Впродовж 

навчального 

Заступник декана з 

виховної роботи, 



кураторських годин року куратори 

академічних груп 

3 

Організація та проведення 

екскурсій для першокурсників 

 

 І семестр 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори  1 курсу 

академічних груп 

4 

 Організація та проведення 

вшанування Дня пам’яті 

Голодомору, акція «Запали 

свічу пам’яті» 

Листопад 2022 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

5 

Святкування Дня Захисника 

Вітчизни, Зустріч з 

ветеранами та учасниками  

АТО, ЗСУ. 

Жовтень 2022 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

6 

Ознайомлення студентів груп 

з історією університету, його 

науковими досягненнями та 

культурними традиціями.  

І семестр 

куратори  

академічних груп, 

співробітники 

бібліотеки 

7 

Ознайомлення студентів групи 

з історією м. Одеси, його 

науковими досягненнями та 

культурними традиціями.  

Впродовж 

навчального 

року 

 Заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори  

академічних груп, 

співробітники 

бібліотеки 

8 

Знайомство з  ветеранами 

ОДАУ,  видатними 

випускниками університету 

(До дня факультету та дня 

працівника сільського 

господарства) 

Впродовж 

навчального 

року 

Заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори  

академічних груп 

9 

Відзначення державних свят, 

знаменних дат та подій 

патріотичної спрямованості 

- День Захисника України 

- День Українського 

козацтва 

Впродовж 

навчального 

року 

 

14 жовтня 

Заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори  

академічних груп, 

співробітники 

бібліотеки 



- Міжнародний день 

Чорного моря 

- День української 

писемності і мови 

- День студента 

- День працівників 

сільського господарства 

- День памяти жертв 

голодоморів 

- Міжнародний Жіночий 

День 

- День 

землевпорядкування 

- Всесвітній день поезії 

- Міжнародний день 

театру 

- День сміху 

- Всесвітній день здоров’я 

- День навколишнього 

середовища 

- День вишиванки 

- Міжнародний день 

захисту дітей 

- День скорботи і надання 

почестей пам’яті жертв 

війни в Україні 

* Відзначення державних свят, 

знаменних дат та подій- 

термін виконання заходів 

встановлюється з урахуванням 

навчального процесу 

31 жовтня 

 

 9 листопада 

17 листопада 

19 листопада 

25 листопада  

 

8 березня 

 

21 березня 

 

27 березня 

 

1 квітня 

 

7 квітня 

 

 21 квітня 

 

17 травня 

 

1 червня 

 

22 червня 

Заст. декана з 

виховної роботи, 

куратор  академічної 

групи, співробітники 

бібліотеки 

 Заст. декана з 

виховної роботи, 

куратор  академічної 

групи, співробітники 

бібліотеки 

 Заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори  

академічних груп, 

співробітники 

бібліотеки  

Заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори  

академічних груп, 

співробітники 

бібліотеки  

Заст. декана з 

виховної роботи, 

куратори  

академічних груп, 

співробітники 

бібліотеки 

10. 

День відкритих дверей ОДАУ  Листопад 2022, 

лютий 2023 

 Декан, Зстм. декана 

з виховної роботи, 

куратори  

академічних груп, 

студрада факультету 

V. Правове виховання 



1 

 Організація та проведення 

зустрічей з представниками 

правоохоронних органів на 

тему:  «Порушення чинного 

законодавства України, які  

тягнуть за собою накладання 

штрафів», «Юридичні аспекти 

сімейного права», 

«Кримінально - правова 

відповідальність за скоєння  

злочину» 

Впродовж 

навчального 

року 

 Лектори 

гуманітарних кафедр, 

куратори  

академічних груп, 

юристи, 

  

 представники 

правоохоронних 

органів 

2 

 Проведення бесід з виховання 

толерантності та культури 

міжнаціонального спілкування 

серед студентів 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

3 

Встановлення та підтримання 

зв’язків з представниками 

установ та батьками, 

діяльність яких впливає на 

виховання студентів 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

VI.  Трудове виховання 

1 

 Благоустрій та озеленіння  

території навколо навчальних 

корпусів університету, 

закріплених за кафедрами та 

факультетом 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студрада 

2 

Благоустрій навчальних 

аудиторій, закріплених за 

кафедрами та групами, кімнат 

у гуртожитках 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студрада 

3 

Участь у міських заходах по 

благоустрою території м. 

Одеса 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студрада 



ХІІ. Художньо-естетичне виховання  

1. 

Відвідування загально-

факультетських та загально-

університетських 

кураторських годин, он-лайн  

виставок, музеїв, театрів, 

культурно- мистецьких 

установ і заходів 

Протягом 

навчального 

року 

Зам. декана з 

виховної роботи, 

куратор  академічної 

групи 

2. 

Забезпечення художньо-

естетичного оформлення 

виховних заходів, створення 

естетичного середовища для 

виховання студентів 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

3. 

Проведення  Дня факультету  За планом Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

4. 

Проведення Днів відкритих 

дверей 

Впродовж 

семестру 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

5. 

Участь студентів у конкурсі  

« Кращій студент року» 

Протягом року  куратори  

академічних груп, 

студрада факультету 

профспілкова 

організація 

6. 

 Залучення студентів до 

художньої самодіяльності ( 

хору, ансамблю, 

танцювального колективу)  

Протягом року  куратори  

академічних груп, 

студрада факультету 

профспілкова 

організація 

7. 

 

 Тематичні вечори присвячені 

Дню Українського студентства  

та Міжнародному дню 

студентів.  

Листопад, 

січень 

куратори  

академічних груп, 

студрада факультету, 

профспілкова 

організація 



8. 

Організація та проведення 

заходів до Дня студента:- 

вітання кураторів академічних 

груп, - анкетування з нагоди 

Дня студента за номінаціями 

Кращий куратор, Кращий 

староста, Кращий голова 

самоврядування, Кращий 

студент факультету, Кращий 

спортсмен, Кращий волонтер, 

Суспільний діяч, Захисник 

вітчизни 

Листопад 2022 Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп, 

студрада факультету 

профспілкова 

організація 

9. 

Участь студентів факультету у 

конкурсах художньої 

самодіяльності  

За планом Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

ІХ.  Участь у основних заходах 

1 

Організація та проведення 

заходів до Дня 

першокурсника: 

- Анкетування студентів 

- Конкурс на краще фото 

першокурсника та групи 

- Конкурс на кращій 

виступ 

Вересень- 

жовтень 2022 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студрада факультету  

2 

Організація та проведення 

заходів присвячених Дню 

працівників Освіти: 

-провести вітання викладачів, 

кураторів, працівників 

факультету та університету( 

спільно зі студрадою) 

- підготувати тематичний 

святковий захід 

- провести  тематичний 

фотоконкурс  « Освіта- наше 

Жовтень 2022 Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студрада факультету 



майбутнє, майбутнє нашої 

Країни»   

3 

Організація та проведення 

заходів присвячених Дню 

працівників Сільського 

господарства: 

-провести вітання викладачів, 

кураторів, працівників 

факультету та університету, 

випускників- аграріїв  

університету ( спільно зі 

студрадою) 

- підготувати тематичні 

святкові заходи, кураторські 

години 

- провести  тематичний 

фотоконкурс  «Свято Хліба»   

Листопад 2022 Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студрада факультету 

4 

Благодійні акції та зустрічі з 

дітьми  соціальних категорій   

з нагоди Дня святого Миколая 

та Нового року 

 Грудень 2022 Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студрада факультету 

5 

Організація та проведення 

заходів, присвячених Дню  8 

Березня 

-провести вітання викладачів- 

жинок, кураторів, працівників 

факультету та університету,  

та дівчат- студентів 

університету ( спільно зі 

студрадою) 

- підготувати тематичні 

святкові заходи, кураторські 

години 

- провести  тематичний 

Березень 2023 Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студрада факультету 



фотоконкурс  «Жінки України 

- Берегіні  країни»   

6 

Організація та проведення 

заходів присвячених Дню  

народження Т.Г. Шевченка 

-провести  творчий  поетичний 

конкурс на краще читання 

творів  Т.Г.Шевченка (спільно 

зі студрадою) «Україна в 

творчості Т.Г. Шевченка» 

- підготувати тематичні 

святкові заходи, кураторські 

години разом з бібліотекою 

ОДАУ, присвячені Дню 

народження Т.Г. Шевченко 

Березень 2023 Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студрада факультету 

7 

Організація та проведення 

заходів присвячених 

Всесвітньому Дню Гумора  

-провести вітання викладачів, 

кураторів, працівників 

факультету та університету, ( 

спільно зі студрадою) 

- підготувати тематичні 

святкові заходи, кураторські 

години 

- провести  тематичний 

фотоконкурс  «Одеса- столиця 

гумору»  

 Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп 

студрада факультету 

8 

Проведення тематичних бесід 

та  круглих столів на 

кураторських годинах: 

-«Права та обов’язки  

студента» 

- «Лідерство в студентському 

середовищі» 

-«Здоровий спосіб життя- 

запорука успішного 

майбутнього» 

-«Родина- початок життя 

людини, культура 

взаємовідносин» 

-« Сучасний портрет 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

куратори 

академічних груп  



агронома» 

-« Патріотизм в житті кожного 

українця» 

- «Україна в серце моєму» 

- « Чорнобиль- сум та біль 

України» 

- «Захисники України -   

Пошана  Вам на все життя»   

9 
Участь у  всеукраїнському 

конкурсі « Софіївські зорі» 

Березень- 

квітень 2023 

Студрада АБТ 

Х. Наукова робота 

1 

 Вивчення наукових інтересів 

та залучення студентів, які 

успішно навчаються до 

науково- дослідницької 

діяльності, до активної участі 

у роботі наукових гуртків, 

конференцій, олімпіад 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

наукової роботи, 

завідувачі кафедр, 

куратори 

академічних груп  

2 

Розробка та затвердження 

планів і графіків роботи 

студентських наукових гуртків 

факультету: « Овочівник»,  

« Фітосанітарний експерт» 

« Селекціонер»,  

« Землеробство» 

  

До 1 жовтня 

2023 

Заступник декана з 

наукової роботи, 

завідувачі кафедр, 

керівники 

студентських 

наукових гуртків 

3 

Участь студентів у проведенні 

факультетських олімпіад 

наукових конференцій та 

наукових конкурсів 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

завідувачі кафедр, 

керівники 

студентських 

наукових гуртків 

4 

Участь студентів у проведенні 

всеукраїнських та 

міжнародних олімпіадах, 

наукових конкурсах та 

конференціях 

Впродовж 

навчального 

року 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

завідувачі кафедр, 

керівники 

студентських 

наукових гуртків 

ХІ. Навчальна робота 

 



1 

Контроль відвідування 

студентами занять та аналіз 

успішності за підсумками 

атестації та сесії 

Протягом  

навчального 

року 

 Декан, заст. декана  з 

виховної роботи, 

куратори  академічних 

груп 

2 

Аналіз результатів 

атестацій та  сесій на 

кураторських годинах та 

засіданнях кафедри 

Протягом  

навчального 

року 

Декан, заст. декана  з 

виховної роботи, 

куратори  академічних 

групи професорсько - 

викладацький склад 

кафедри 

3 

Підготовка до  тижня 

модульного контролю знань. 

Психологічна підготовка до 

контролю знань. Аналіз 

помилок, висновки та 

рекомендації 

Протягом 

навчального 

року 

 Декан, заст. декана  з 

виховної роботи, 

куратори  академічних 

груп 

4 

Ознайомлення студентів з 

методами та формами 

самостійної роботи, Робота в 

читальному залі та бібліотеці 

Протягом 

навчального 

року 

 Декан, заст. декана  з 

виховної роботи, 

куратори  академічних 

груп 

5 

Допомога в плануванні 

учбового та вільного часу 

студентів, складання 

раціонального розкладу 

робочого дня. Ознайомлення з 

культурно- масовими 

заходами 

Протягом 

навчального 

року 

 Декан, заст. декана  з 

виховної роботи, 

куратори  академічних 

груп 

ХІІ. Формування здорового способу життя 

1. 
Проведення медичного 

обстеження студентів у 

поліклініці 

Протягом  

навчального 

року 

Куратор, лікарі 

студентської 

поліклініки 

2 
Організація та проведення 

зустрічі з лікарями Клініки 

дружньої до молоді 

Протягом  

навчального 

року 

Куратор, лікарі 

студентської 

поліклініки 

3 

Формування здорового образу 

життя студентів. Інформація 

про спортивні секції та ін. 

Протягом 

навчального 

року 

 Декан, заст. 

декана  з виховної 

роботи, куратори  

академічних груп 



4 

Проведення спортивно- 

масових змагань з різних 

видів спорту  за планом 

факультету/ університету 

Протягом  

навчального 

року 

Куратор групи, 

кафедра фізичного 

виховання 

5 

Вплив   раціонального 

розпорядку дня, правильного 

та повноцінного харчування 

студентів на самопочуття та 

розумову діяльність. 

Протягом 

навчального 

року 

 Декан, заст. 

декана  з виховної 

роботи, куратори  

академічних груп 

6 

Складання раціону 

повноцінного та 

збалансованого харчування. 

Аналіз найближчих до 

університету та гуртожитків 

установ громадського 

харчування 

Протягом 

навчального 

року 

 Декан, заст. 

декана  з виховної 

роботи, куратори  

академічних груп 

7 

Організація відпочинку та 

оздоровлення студентів 

ОДАУ в СОТ «Лукомор’я», 

оздоровлення під час 

проходження навчальної 

практики 

2 семестр 

Проректор з 

науково-педагогічної 

та виховної роботи 

Зам. декана з виховної 

роботи, куратори  

академічних груп, 

студрада 

 

 

 


