


План  

виховної роботи на 2022-2023 н. р. 

 

План виховної роботи зі здобувачами вищої освіти факультету економіки та 

управління носить комплексний характер, охоплює всі сфери життєдіяльності 

здобувачів, є складовою частиною освітнього процесу.  

Метою виховної роботи є виховання всесторонньо розвинутої, життєлюбної 

молоді з високими моральними принципами,  патріотично спрямованої, свідомої 

щодо правової, трудової, екологічної культури та  здорового образу життя. 

 
№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

І. Організаційна робота 

1.  Призначення кураторів першого та 

першого скороченого (після технікума) 

курсу і здійснення контролю за 

своєчасним початком роботи з групами 

30.08.2022р. Декан, 

завідуючі 

кафедр, 

заступник 

декана з 

виховної 

роботи 

 

2.  Розробка плану виховної роботи 

факультету   

до 10.08.2022р. Декан, 

завідуючі 

кафедр, 

заступник 

декана з 

виховної 

роботи 

 

3.  Провести збори кураторів за 

підсумками літньої сесії  у  2021– 2022 

н.р. 

30.09.2022р. Декан, 

завідуючі 

кафедр, 

заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори 

 

4.  Оновити списки здобувачів, що 

потребують особливого контролю: 

діти- сироти, позбавлені батьківського 

піклування, багатодітні сім’ї, діти- 

інваліди, з малозабезпечених сімей, 

діти- переселенці, діти учасників АТО 

та учасники АТО 

Вересень  

 2022 р. 

Декан, 

заступник 

декана з 

виховної 

роботи 

 

5.  Затвердження плану виховної роботи 

факультету на засіданні Вченої ради 

факультету  

Серпень 

 2022 р. 

Декан, члени 

Вченої ради 

 

6.  Кураторська година присвячена 

обговоренню прав та обов’язків 

здобувачів в ОДАУ та обговорення 

ідей для участі у дні першокурсника 

Вересень  

 2022 р. 

Куратори  та 

здобувачі 

 



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

7.  Проведення кураторської години в 

групі на тему: «Як раціонально 

організувати свою самостійну 

роботу?». 

Вересень 

2022 р. 

Куратори  та 

здобувачі  

 

8.  

Участь у проведенні свята «День 

здобувача» 

Листопад  

2022 р. 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори 

академічних 

груп 

 

9.  Кураторська година присвячена 

обговоренню підготовки до 

проходження сесії по кожному 

здобувачу окремо  

Листопад 

2022р. 

Куратори та 

здобувачі 

академічних 

груп 

 

10.  Контроль за поточною успішністю 

та відвідуванням занять по курсах 

Щотижня Декан, 

заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори, 

члени 

студентського 

самоврядуванн

я 

 

11.  
Круглий стіл щодо ролі Євросоюзу в 

сучасному світі (до Дня Європи) 

Березень  

2023 р. 

Куратори 

академічних 

груп 

 

12.  Кураторська година присвячена темі: 

«Протидія дискримінації та булінгу в 

умовах воєнного стану». 

Березень  

2023 р. 

Куратори, 

члени 

студентського 

самоврядуванн

я 

 

13.  Кураторська година присвячена 

питанням працевлаштування (Як 

правильно скласти резюме) 

Квітень 

2023р. 

Куратори 

академічних 

груп 

 

14.  Кураторська година присвячена 

структурі та правилам написання 

студентських робіт  

Травень 

2023р. 

Куратори 

академічних 

груп 

 

15.  Анкетування здобувачів про 

університет та пропозицій щодо 

покращення діяльності. 

Травень 

2023р. 

Куратори 

академічних 

груп 

 

16.  Проведення соціологічних 

опитувань здобувачів для виявлення 

і запитів здобувачів щодо 

удосконалення навчально-виховного 

процесу, культурно-просвітницької 

роботи 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

академічних 

груп   

 

17.  Організація та проведення святкування  Травень Декан,  



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

«Дня факультету» 2023р. заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори, 

члени 

студентського 

самоврядуванн

я 

18.  Проведення роботи зі здобувачами 

для попередження порушень, 

дотримання правил внутрішнього 

розпорядку та техніки безпеки під 

час навчального процесу 

Протягом 

навчального 

року 

Декан, 

заступник 

декана, 

куратори 

 

ІІ. Адаптація здобувачів нового набору 

1.  Організація і проведення 

посвяти першокурсників в 

студенти 

19.09.2022р. Декан, 

завідуючі 

кафедр, 

заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори 

 

2.  Зустріч першокурсників з 

ректором університету 

вересень 

2022 р. 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори 

 

3.  Зустріч першокурсників з 

деканом факультету 

вересень 

2022 р. 

Декан, 

завідуючі 

кафедр, 

заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори 

 

4.  Зустріч зі здобувачами групи із 

гарантом ОПП «Економіка», 

«Менеджмент», «Облік i 

оподаткування» з метою ознайомлення 

здобувачів із програмою першого 

бакалаврського рівня. Бесіда на тему: 

«Вибіркові предмети – допомога 

першокурснику» 

вересень 

2022 р. 

Куратори  та 

здобувачі 

кафедр  

 

5.  Ознайомлення першокурсників із 

Кодексом академічної доброчесності.  

Вересень 2022 

р. 

Куратори  та 

здобувачі 

кафедри 

економічної 

теорії i 

 



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

економіки 

підприємства 

6.  Анкетування здобувачів. Зустріч зі 

здобувачами та обговорення графіків 

навчального процесу у 2022-2023 н.р., 

обговорення «Положення по систему 

оцінювання в ОДАУ», знайомство із 

системою moodle.  

Вересень 2022 

р. 

Куратори  та 

здобувачі 

кафедри 

економічної 

теорії i 

економіки 

підприємства 

 

7.  Проведення кураторської години в 

групі на тему: «Права та обов’язки 

здобувача першого бакалаврського 

рівня ОДАУ». Складання за допомогою 

методу візуалізації карти «Я – 

бакалавр» 

Вересень  

2022 р. 

Куратори  та 

здобувачі 

кафедри 

економічної 

теорії i 

економіки 

підприємства 

 

8.  Організація зустрічі першокурсників з 

психологом університету 

Вересень  

2022 р. 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи 

 

ІІІ. Національно-патріотичне виховання 

1.  Проведення тематичних кураторських 

годин національно-патріотичного 

спрямування «Національно-

патріотичне виховання в умовах 

російською агресії». 

Протягом року Куратори  та 

здобувачі 

 

2.  Участь у заходах, присвячених Дню 

прапора України 

23 серпня 

2022р. 

Студентська 

рада 

факультету, 

здобувачі 

 

3.  Участь у заходах, присвячених Дню 

незалежності України 

24 серпня 

2022р. 

Студентська 

рада 

факультету, 

здобувачі 

 

4.  Участь у заходах з вшанування пам’яті 

бійців, загиблих під час військових дій, 

бесіди про героїчні вчинки 

співвітчизників, які виступили на 

захист незалежності та територіальної 

цілісності України. 

Протягом року Куратори  та 

здобувачі 

 

5.  Загальна кураторська година «Героїчна 

боротьба українського народу за 

збереження суверенітету власної 

держави та ідеалів національної 

гідності»  

24 серпня 

2022р. 

Кафедра 

філософі 

(Телелим Ірина 

Володимирівн

а) 

 

6.  Загальна кураторська година «Левко 

Лук’яненко – дисидент, політик, Герой 

України» 

14 вересня 

2022р. 

Кафедра 

філософі 

(Федорова Інна 

Валеріївна) 

 



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

7.  Загальна кураторська година «День 

партизанської слави» 

20 вересня 

2022р. 

Кафедра 

філософі 

(Самуйлік 

Микола 

Миколайович) 

 

8.  Кураторська година до Міжнародного 

дня миру «З надією про мир» 

Вересень 

2022 р. 

Куратори  та 

здобувачі 

кафедри 

менеджмента 

 

9.  Волонтерство як форма реалізації 

концепції національно-патріотичного 

виховання 

Протягом року Студентська 

рада 

факультету, 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори 

академічних 

груп 

 

10.  Участь у заходах, присвячених 

святкуванню Дня захисника Вітчизни 

Жовтень  2022 

р. 

Студентська 

рада 

факультету, 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи 

 

11.  Провести вшанування Дня пам’яті жертв 

Голодомору акцією «Запали свічу 

пам’яті» серед здобувачів факультету. 

Листопад 2022р. Куратори груп  

12.  Кураторська година  присвячена Дню 

Гідності та Свободи 

24.11.2022р. Куратори 

академічних 

груп  , 

співробітники 

бібліотеки 

 

13.  Кураторська година присвячена Дню 

пом’яти жертв голодоморів. 

30.11.2022р. Куратори  та 

здобувачі 

академічних 

груп 

 

14.  Кураторська година присвячена дню 

Державного герба України та Дню 

соціальної справедливості 

Лютий 

2023р. 

Куратори  та 

здобувачі 

академічних 

груп 

 

15.  

Тематична бесіда щодо вшанування 

Героїв Небесної Сотні  

Березень  

2023 р. 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентська 

рада 

факультету 

 

16.  Бесіда зі здобувачами на тему: Березень  Куратори  



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

Українська національна ідея: витоки, 

теорії, концепції. 

2023 р. академічних 

груп. 

17.  Зустрічі з ветеранами, присвячені Дню 

захисника Вітчизни 

Квітень  

 2023р. 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентська 

рада 

факультету 

 

18.  
Проведення зустрічі здобувачів з 

учасниками бойових дій та 

випускниками економічного 

факультету. 

Травень  

2023 р. 

Куратори 

академічних 

груп, 

студентська 

рада 

факультету 

 

19.  Проведення тематичних заходів 

патріотичної спрямованості: 

«День української поезії» 

«Краса і багатство української мови» 

до Дня української писемності та мови 

«Благодійний ярмарок, спрямований на 

підтримку захисників нашої країни». 

Українська біржа благодійності. 

«Україна – єдина країна» 

«Пам’ятаймо разом» 

«День вишиванки» 

Протягом року 

Жовтень  

2022 р. 

Листопад  

2022 р. 

Листопад  

2022 р. 

Квітень 2023 р. 

Травень 2023р. 

Червень 2023р. 

 

 

 

 

Куратори 

академічних 

груп 

 

20.  Залучення здобувачів до науково-

дослідницької роботи по вивченню 

історії Університету 

 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

завідуючі 

кафедрами 

 

ІV. Превентивне та правове виховання 

1.  Проведення зустрічі з працівниками 

правоохоронних органів 

Постійно Куратори 

академічних 

груп  

 

2.  Проведення кураторських годин з 

виховання толерантності та культури 

міжнаціонального спілкування серед 

студентської молоді 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори  

академічних 

груп 

 

3.  Встановлення та підтримання зв’язків з 

батьками здобувачів, з працівниками 

різноманітних установ, діяльність яких 

може вплинути  на виховання 

здобувачів 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи 

 

4.  Бесіда зі здобувачами на тему: «Мої 

громадянські права та обов’язки» 

Квітень 

2023р. 

Куратори 

академічних 

груп 

 

V. Художньо-естетичне виховання 

1.  Залучення здобувачів до участі в Постійно Куратори  



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

колективах художньої самодіяльності 

університету та спортивних секціях 

академічних 

груп, голова 

культурного 

центру, 

зав.секції 

фізичного 

виховання 

2.  Забезпечення художньо-естетичного 

оформлення виховних заходів, 

створення естетичного середовища для 

виховання в університеті 

Постійно Заступник 

декана з 

виховної 

роботи 

 

3.  Відвідування театрів, музеїв, інших 

культурно-мистецьких установ і 

заходів 

Протягом 

навчального 

року(за 

можливості) 

Куратори 

академічних 

груп 

 

4.  Участь здобувачів факультету в 

конкурсі колективів художньої 

самодіяльності 

За вимогою  Заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори 

академічних 

груп 

 

5.  Участь в конкурсі «Студент року» Листопад  2022 

р. 

Декан  

6.  Святкування Дня св. Валентина Лютий 2023 р. Студ.рада, 

профком, 

студентське 

самоврядуван

ня 

 

7.  Святкування 8-го Березня Березень 

2023 р. 

Студ.ра

да, 

профко

м, 

студент

ське 

самовря

дування 

 

8.  До дня народження  Т.Г.Шевченка 

провести : 

- творчий поетичний конкурс «Золоті 

розсипи Шевченкового «Кобзаря» 

- творчу зустріч з видатними поетами 

Одещини; 

 

Березень 2023р. 

 

 

Куратори,  Рада 

студентського 

самоврядування 

 

9.  Кураторська година присвячена 

Всесвітньому дню поезії 

Березень 

2023р. 

Курато

ри 

академі

чних 

груп 

 



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

10.  Кураторська година присвячена 

Всесвітньому дню творчості та 

інноваційної діяльності 

Квітень 

2023р. 

Куратори 

кафедри 

«Менеджмент» 

 

11.  Організація заходів, присвячених Дню 

Матері (зателефонуй і відправ 

привітальну листівку матері) 

Травень 2023 

р. 

Куратори 

академічних 

груп 

 

12.  Учась у святі Вишиванки Травень 2023 

р. 

Куратори 

академічних 

груп   

 

VI. Морально-етичне виховання 

1.   

 

 

Провести урочисті заходи з нагоди 

професійного свята Дня 

сільгоспробітника. 

 

 

 

Жовтень 

2023р. 

 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори 

академічних 

груп, голова 

студентської 

ради 

 

2.  Проведення тематичної бесіди за 

темою: «Етика спілкування здобувачів» 

Жовтень 

2022 р. 

Куратори  та 

здобувачі 

кафедри 

економічної 

теорії i 

економіки 

підприємства 

 

3.  Бесіда зі здобувачами на тему «Етика 

поведінки в інтернеті» 

Листопад 

2022р. 

 

Куратори  та 

здобувачі 

кафедри 

менеджмента 

 

4.  Провести творчу зустріч з дітьми 

Красноокнянського дитячого будинку до 

Дня св. Миколая. 

Грудень 

2022р. 

Куратори,  Рада 

студентського 

самоврядування 

 

 Проведення кураторської години в 

групі на тему: «Благодійність в 

університеті». 

Листопад 

2022 р. 

Куратори  та 

здобувачі 

кафедри 

економічної 

теорії i 

економіки 

підприємства 

 

5.  Кураторська година присвячена темі: 

«Життєвий успіх: який він і як його 

досягти». 

Березень 

2023р. 

Куратори  та 

здобувачі 

академічних 

груп 

 

6.  Бесіда зі здобувачами на тему: Роль 

самовиховання у формуванні 

особистості 

Березень 

2023р. 

Куратори  та 

здобувачі 

академічних 

груп 

 

7.  Взяти участь у проведенні Квітень Куратори,  Рада  



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

університетських заходів до 1 квітня: 

- студентська гуморина; 

- конкурс вітальних стінгазет; 

привітання студактивом викладачів 

кафедри 

2023 р. студентського 

самоврядування 

8.  Бесіда зі здобувачами на тему: 

«Культура спілкування та управління 

конфліктами в групі» 

Квітень 

2023 р. 

Куратори 

кафедри 

«Менеджмент» 

 

9.  Проведення тематичної бесіди за 

темою: « Людину прикрашає 

поведінка» 

Квітень 

2023 р. 

Куратори  та 

здобувачі 

кафедри 

економічної 

теорії i 

економіки 

підприємства 

 

VІI. Трудове виховання 

1.  Проведення благоустрою території, 

закріпленої за факультетом та 

кафедрами 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

завідуючі 

кафедр 

 

 Закріплення за академічними групами 

факультету навчальних аудиторій 

Вересень 2022 

року 

Завідуючі 

кафедр 

 

2.  Участь у суботниках міста Одеса Квітень 2023 

року 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи, голова 

студ. ради 

 

VІІI. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

1.  Тематична бесіда щодо правил 

профілактики в умовах карантину. 

Алгоритм дій за підозри  

COVID-19 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори груп,  

рада 

студентського 

самоврядування 

 

 

2.  Організація співпраці з культурним 

центром університету та спортивними 

секціями кафедри фізичного виховання 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори 

академічних 

груп 

 

3.  Взяти участь у проведенні спортивно-

масових заходах (за планом 

факультету/університету). 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори груп,  

рада 

студентського 

самоврядування 

 

 

4.  Вплив правильного та повноцінного 

харчування здобувачів на їх 

Постійно Куратори  

академічних 

 



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

самопочуття та результати розумової 

діяльності.  

груп 

5.  Кураторська година присвячена Дню 

боротьби зі СНІДом 

Грудень 

2022р. 

Куратори та 

здобувачі 

академічних 

груп 

 

6.  Кураторська година до Дня заснування 

Товариства Червоного Хреста в Україні 

Квітень 

2023р. 

Куратори 

академічних 

груп 

 

ІX. Екологічне виховання 

1.  Екологічні питання під час читання 

лекцій, практичних та семінарських 

занять протягом року  

протягом року Куратори  

академічних 

груп 

 

2.  Залучення здобувачів до заходів з 

озеленення території університету 

протягом року Куратори  

академічних 

груп 

 

3.  Кураторська година присвячена Годині 

Землі. Обговорення стану 

навколишнього середовища та 

екологічної безпеки 

Березень 

2022р. 

Куратори, 

члени 

студентського 

самоврядуванн

я 

 

4.  

Участь у соціальних заходах  

присвячених екологічним проблемам 

Чорного моря 

Квітень  

2022 р. 

Куратори, 

члени 

студентського 

самоврядуванн

я 

 

Х .Сімейно-родинне виховання  

 

1.  

 

Кураторська година «З родини 

починається життя людини» 

Квітень  

2023 р. 

Куратори 

кафедр 

 

 

 

ХI. Профорієнтаційне виховання 

1.  Проведення днів відкритих дверей 2 семестр Декан  

завідуючі 

кафедр, 

куратори 

академічних 

груп, 

Студентська 

рада 

факультету 

 

2.  Участь у заходах по профорієнтаційній 

роботі  

Протягом року Заступник 

декана з 

виховної 

роботи, 

куратори 

академічних 

груп, голова 

студентської 

ради 

 



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

3.  Проведення та організація кураторської 

години за темою: «Проведення 

профорієнтаційної роботи 

здобувачами» 

Лютий 

2023 р. 

Куратори  та 

здобувачі  

 

ХІI. Безпека життєдіяльності  

1.  Тематична бесіда щодо правил 

поведінки під час воєнних дій:  

- Реагування на Повітряну 

тривогу.  

-  Як поводитися під час обстрілу. 

-  Обстріл стрілецькою зброєю,  

Артобстріл, мінометний обстріл чи 

авіа наліт. ) 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори груп,  

рада 

студентського 

самоврядування 

 

 

2.  Тематична бесіда щодо правил 

поведінки під час воєнних дій: 

- Якщо ви вдома. 

- Якщо ви в транспорті чи на 

вулиці. 

- Правила поведінки під час 

комендантської години. 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори груп,  

рада 

студентського 

самоврядування 

 

 

3.  Тематична бесіда щодо поводження з 

вибухонебезпечними предметами, перша 

медична допомога тощо 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори груп,  

рада 

студентського 

самоврядування 

 

 

4.  Психологічна та емоційна підтримка 

здобувачів 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори груп,  

рада 

студентського 

самоврядування 

 

 

5.  Розвиток критичного мислення та 

медіаграмотності. 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори груп,  

рада 

студентського 

самоврядування 

 

 

ХІIІ. Робота Студради та студентського профкому 
 

1.  Виявлення у студентському середовищі 

лідерів та залучення їх до організації 

наукової, творчої та спортивної роботи 

серед здобувачів і в органах 

студентського самоврядування  

Вересень-

жовтень 2022 

р. 

Декан, 

завідуючі 

кафедр 

 

2.  Залучати здобувачів до роботи 

студентських гуртків та секцій  

протягом року  студрада   

3.  Засідання студентської ради 

факультету 

Протягом 

навчального 

року 

заступник 

декана з 

виховної 

роботи, голови 

відповідних 

 



№ п/п Найменування заходів Термін 

виконання 

Виконавець Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

рад 

4.  Провести культурно-масові заходи, 

присвячені Дню працівників освіти. 

До жовтня 

2022р. 

 

Студрада  

факультету 

 

5.  Формування органів самоврядування в 

академічних групах 1-го курсу 

Вересень 2022 

р. 

Куратори 

академічних 

груп 

 

6.  Оновлення складу студентської ради Грудень  2022 

року 

Голова 

студентської 

ради, 

заступник 

декана з 

виховної 

роботи 

 

 Організувати  та провести заходи щодо 

привітання здобувачів факультету до 

Дня св. Валентина: 

- студентська поштова  скринька; 

- культурна програма в студентських 

групах; 

- вітальна стінгазета . 

Лютий 2023р. Куратори,  Рада 

студентського 

самоврядування 

 

7.  Підготовка і проведення студентської 

наукової конференції 

Квітень 2023 р. Зав. кафедрою  

8.  Рейд - перевірка санітарно-гігієнічного 

стану зданих кімнат гуртожитку 

Протягом 

навчального 

року 

Студентська 

рада, 

комендант 

гуртожитку 

 

9.  Проводити звітні конференції органів 

студентського самоврядування  

Протягом 

навчального 

року 

студрада   
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