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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

2022-2023 н. р. 

План виховної роботи зі студентами в Одеському державному аграрному університеті 

носить комплексний характер, охоплює всі сфери життєдіяльності здобувачів вищої освіти, є 

складовою частиною освітнього процесу. Головною метою виховної роботи є набуття студентами 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань світової цивілізації українського народу, 

досягнення високої культури взаємин, формування у них особистих рис громадянина української 

держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, 

політичної, правової, трудової, екологічної культури і військово-патріотичної підготовки. 

 

№

№ 

Зміст заходів Термін 

виконанн

я 

Відповідальний 

1 2 3 4 

I. Організаційна робота 

I семестр 

1.     

2.  Розробка плану виховної роботи факультету   Серпень 

2022р. 

Декан, завідуючі кафедр, 

заступник декана з виховної 

роботи 

3.  Провести збори кураторів за підсумками 

літньої сесії  у  2022-2023н.р. 

Серпень 

2022р. 

Декан, завідуючі кафедр, 

заступник декана з виховної 

роботи, куратори 

4.  Оновлення списків студентів, 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 

серпень-

вересень 

2022р 

Куратори, заступник декана 

з виховної роботи 

5.  Затвердження плану виховної роботи 

факультету на засіданні Вченої ради 

факультету  

Серпень 

 2022 р. 

Декан, члени Вченої ради 

6.  Ознайомлення з сімейним станом студентів 

для проведення цілеспрямованої виховної 

роботи. Робота зі студентами соціально-

незахищених і пільгових категорій. 

вересень 

2022р 

Куратори  академічних груп 

7.  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 

8.  Проведення кураторської години на тему 

«Героїчна оборона Одеси» 

жовтень 

2022 р. 

Куратори  академічних груп, 

Сакун М.М., Мовчан Т.В.   

9.  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 

10.  Соціальні мережі: переваги та недоліки. 

Правила поведінки у соціальних мережах. 

22.09.2022 

р. 

Куратори та здобувачі 

кафедр 

11.  Проведення кураторської години в групі на 

тему: «Як раціонально організувати свою 

самостійну роботу?». 

29.09.2022 

р. 

Куратори та здобувачі 

кафедр 

12.  Привітання викладачів з Днем працівника 

освіти (2 жовтня). Кураторська година на тему: 

«Учитель не професія – це доля» 

 жовтень 

2022р. 

Куратори та здобувачі 

кафедр 

13.  Бесіда зі студентами стосовно їх зовнішнього 

вигляду  

постійно Куратори, заступник декана 

з виховної роботи   

14.  Кураторська година присвячена Всесвітньому 

дню тварин 

жовтень 

2022р. 

Куратори та здобувачі 

кафедр 



15.  Організація студентів на участь у виборах 

нових голів студради ОДАУ (голосування за 

лідера) 

жовтень –

листопад 

2022р. 

Куратори  

16.  Зустріч з лікарем інфекціонистом Жовтень - 

листопад 

2022р. 

Куратори, заступник декана 

з виховної роботи   

17.  Проведення тематичної бесіди за темою: 

«Етика спілкування здобувачів» 

Жовтень - 

листопад 

2022р. 

Куратори, заступник декана 

з виховної роботи   

18.  

Участь у проведенні заходів до «Дня студента» 
листопад 

2022 р. 

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

19.  Тематична бесіда до Дня української 

писемності та мови  

листопад 

2022 р. 

Куратори академічних груп 

20.  Тематичне заняття присвячене Дню 

українського студентства та Міжнародному 

дню студента  

 

листопад 

2022 р. 

Куратори академічних груп 

21.  Кураторська година присвячена Дню друзів.  листопад 

2022 р. 

Куратори академічних груп 

22.  Кураторська година присвячена обговоренню 

підготовки складання сесії щодо кожного 

студента окремо  

листопад 

2022 р. 

Куратори академічних груп 

23.  Правила техніки безпеки при активному 

відпочинку (канікули) 

листопад 

2022 р. 

Куратори академічних груп 

24.  Організація співпраці з культурним центром 

університету та спортивними секціями 

кафедри фізичного виховання 

Протягом 

навчальног

о року 

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

25.  Індивідуальна робота з кураторами груп з 

питань: 

- планування 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, зокрема збереження 

репродуктивного здоров’я, роз’яснення 

необхідності профілактики захворювань; 

- етики міжособистих стосунків в 

університетському середовищі. 

Протягом 

навчальног

о року 

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

26.  Контроль за поточною успішністю та 

відвідуванням занять по курсах 

Щотижня Декан, заступник декана з 

виховної роботи, куратори, 

члени студентського 

самоврядування 

27.  Робота зі студентами, які мають 

пропуски без поважних причин 

Протяг

ом 

навчал

ьного 

року 

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори, члени 

студентського 

самоврядування 

 

ІІ семестр 

28.  Сприяти участі студентів факультету у 

студентській науковій конференції  

2 семестр Завідуючі кафедрами 

29.  Кураторська година присвячена до Дня 

Державного герба України та Дня соціальної 

справедливості 

лютий 

2023р. 

Куратори та здобувачі 

академічних груп 



30.  Проведення заходів до 152-ї річниці від дня 

народження Лесі Українки (25 лютого) 

лютий 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

академічних груп 

31.  Соціальні мережі: переваги та недоліки. 

Правила поведінки у соціальних мережах. 

лютий 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

академічних груп 

32.  Чому модно бути здоровим? (бесіда, зустрічі з 

лікарями поліклініки) 

березень 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

академічних груп 

33.  Чи хотіли б Ви допомагати іншим? 

(благодійність в університеті та шляхи 

доручення) 

березень 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

академічних груп 

34.  Проведення та організація кураторської 

години за темою: «Проведення 

профорієнтаційної роботи здобувачами» 

лютий 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

кафедр 

35.  Кураторська година присвячена темі: 

«Життєвий успіх: який він і як його досягти». 

березень 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

академічних груп 

36.  Проведення заходів до 205-ї річниці від дня 

народження Тараса Шевченка (9 березня) 

березень 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

академічних груп 

37.  Обговорення морально-етичних проблем у 

студентських групах, гуртожитках 

березень 

2023 р. 

Куратори  та здобувачі 

академічних груп 

38.  Відвідування студентами пам’ятних місць, 

історичних пам’яток нашого краю 

березень 

2023 р. 

Куратори  та здобувачі 

академічних груп 

39.  Тематична бесіда щодо вшанування Героїв 

Небесної Сотні  

березень 

2023 р. 

Куратори академічних груп 

40.  Круглий стіл щодо ролі Євросоюзу в 

сучасному світі (до Дня Європи) 

березень 

2023 р. 

Куратори академічних груп 

41.  Кураторська година присвячена Годині Землі. 

Обговорення стану навколишнього 

середовища та екологічної безпеки 

березень 

2023 р. 

Куратори, члени 

студентського 

самоврядування 

42.  Кураторська година присвячена темі: 

«Протидія булінгу». 

квітень 

2023 р. 

Куратори, члени 

студентського 

самоврядування 

43.  Бесіда зі студентами на тему «Студентський 

дрес-код» 

квітень 

2023 р. 

Куратори академічних груп 

44.  Проведення тематичної бесіди за темою: 

«Людину прикрашає поведінка» 

квітень 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

кафедр 

45.  Проведення тематичної бесіди за темою: 

«Успішні та почесні землевпорядники 

України» 

квітень 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

кафедр 

46.  Що я знаю про свою майбутню професію: 

анкетування, зустрічі з провідними фахівцями 

в галузі землеустрою Одещини 

квітень 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

кафедр  

47.  Кураторська година «З родини починається 

життя людини» 

квітень 

2023 р. 

Куратори  академічних груп 

48.  Тематичне заняття присвячене дню авіації та 

космонавтики (12 квітня).  

квітень 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

кафедр 

49.  Лекції зі студентами з проблем 

природоохоронної діяльності в Україні та 

світі, конференції, круглі столи 

квітень 

2023 р. 

Куратори  та здобувачі 

кафедр 

50.  Бесіда зі студентами на тему: «Мої 

громадянські права та обов’язки» 

квітень 

2023 р. 

Куратори академічних груп 

51.  
Участь у соціальних заходах,  присвячених 

екологічним проблемам Чорного моря 

травень 

2023 р. 

Куратори, члени 

студентського 

самоврядування 

52.  Зустріч з ветеранами ВВВ «Славимо 

захисників Вітчизни» 

травень 

2023р. 

Куратори та здобувачі 

кафедр 

53.  Кураторська година присвячена питанням 

працевлаштування (Як правильно скласти 

резюме) 

травень 

2023 р. 

Куратори  академічних груп 

54.  Святкування Дня матері та Дня сім’ї (8 травня) травень Куратори академічних груп 



2023 р. 

55.  Як раціонально організувати свою самостійну 

роботу? 

травень 

2023 р. 

Куратори академічних груп 

56.  Анкетування студентів про університет та 

пропозицій щодо покращення діяльності. 

травень 

2023 р. 

Куратори академічних груп 

57.  Організація заходів, присвячених Дню Матері 

(зателефонуй і відправ привітальну листівку 

матері) 

травень 

2023 р. 

Куратори академічних груп 

58.  Тематична бесіда на тему: «Справжні 

громадяни своєї держави» 

травень 

2023 р. 

Куратори академічних груп 

59.  101 спосіб скласти залік та іспит. Підготовка 

до літньої заліково-екзаменаційної сесії. 

травень 

2023р. 

Куратори академічних груп 

60.  Участь у святі Вишиванки травень 

2023 р. 

Куратори академічних груп   

61.  Тематична бесіда на тему: «Вплив 

правильного харчування на самопочуття та 

результати розумової діяльності» 

травень 

2023 р. 

Куратори академічних груп   

62.  Профорієнтаційна робота у школах області 

Підготовка до навчальних практик 

травень 

2023 р. 

Куратори академічних груп   

63.  Диспут на тему: «Сучасна молодь, яка вона?» травень 

2023 р. 

Куратори та здобувачі 

кафедри економічної теорії i 

економіки підприємства 

64.  Проведення відкритих кураторських годин Протягом 

навчальног

о року 

Заст. декана, завідувачі 

кафедрами, куратори 

академічних груп 

65.  Проведення соціологічних опитувань студентів 

для виявлення і запитів студентів щодо 

удосконалення навчально-виховного процесу, 

культурно-просвітницької роботи 

Протягом 

навчальног

о року 

Куратори академічних груп   

66.  Проведення роботи зі студентами для 

попередження порушень, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку та техніки безпеки 

під час навчального процесу 

Протяг

ом 

навчаль

ного 

року 

Декан, заступник декана, 

куратори 

ІІ. Адаптація студентів нового набору 

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

застосовувати їх з максимальною віддачею, швидше адаптуватися до умов навчання в 

університеті; прищеплення любові та поваги до обраної професії; допомога студентам нового 

набору піднятися на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професійної 

кваліфікації та громадської активності; формування у молоді почуття гордості за свою країну, 

навчальний заклад. 

 

 Призначення кураторів першого та першого 

скороченого (після технікуму) курсу і 

здійснення контролю за своєчасним 

початком роботи з групами 

вересень 

2022р 

Декан, завідуючі кафедр, 

заступник декана з виховної 

роботи 

2 Призначення старост і визначення порядку 

систематичної роботи з ними щодо 

своєчасного розв’язання проблем 

студентського життя 

вересень 

2022р . 

Декан, завідуючі кафедр, 

заступник декана з виховної 

роботи 

3 Ознайомлення першокурсників з 

нормативними документами, що 

регламентують їх права та обов’язки в 

ОДАУ, із Кодексом академічної 

доброчесності. Бесіда на тему «Протидія 

хабарництву, зловживанню і корупції у 

ЗВО». 

вересень 

2022 р. 

Куратори  академічних груп, 

заступник декана з виховної 

роботи 

4 Анкетування студентів з метою виявлення 

лідерів та формування колективу. Зустріч зі 

вересень 

2022р 

Куратори  академічних груп, 

заступник декана з виховної 



студентами та обговорення графіків 

навчального процесу у 2022-2023 н.р., 

обговорення «Положення про систему 

оцінювання в ОДАУ», знайомство із системою 

Мoodle 

роботи     

5 Ознайомлення студентів із Положенням про 

самостійну роботу студентів в ОДАУ, про 

студентське самоврядування в ОДАУ, 

Концепцією національно-патріотичного 

виховання 

вересень 

2022р 

Куратори, заступник декана 

з виховної роботи     

6 Інструктажі з безпеки життєдіяльності зі 

студентами 

вересень 

2022р 

інженер з техніки безпеки, 

куратори  академічних груп 

7 Проведення кураторської години в групі на 

тему: «Права та обов’язки здобувача першого 

бакалаврського рівня ОДАУ». Зустріч з 

ректором ОДАУ (довірчі бесіди) 

вересень 

2022р 

Куратори, заступник декана 

з виховної роботи   

9 Організація бесіди з психологом ОДАУ. 

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» протягом року» 

вересень 

2022р 

Куратори, заступник декана 

з виховної роботи   

10 Провести для новоприйнятих студентів он-

лайн екскурсії по місту, району, ознайомити їх 

з історією та визначними місцями  

вересень-

жовтень 

2022р. 

Куратори академічних 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 громадянської позиції та власної 

гідності; культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної 

свободи, глибокого зв’язку з природою та 4ас.); виховання бережливого ставлення до 

національного багатства країни: інтелектуального потенціалу, природних ресурсів, історичної 

пам’яті, мови. Культури, традицій тощо; забезпечення морально-політичної і практичної 

підготовки молоді до захисту батьківщини. 

1 семестр 

1.  Участь у заходах, присвячених видатним 

датам 

Постійно Заступник декана з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

2.  Ознайомити студентів-першокурсників з 

історією ОДАУ, міста та області.  

вересень 

2022 

Куратори  академічних груп 

3.  Проведення тематичних виховних годин 

 

Протягом 

навчальног

о року 

Куратори академічних груп  

академічних груп, 

співробітники бібліотеки 

4.  Організація проведення екскурсій для 

першокурсників у Музей історії та досягнень 

університету  

1 семестр  Заступник декана з виховної 

роботи,  Федорова І.В. 

5.  Участь у заходах, присвячених святкування 

Дня захисника Вітчизни 

Жовтень  

2022 р. 

Студентська рада 

факультету, Заступник 

декана з виховної роботи 

6.  Участь у заходах з нагоди Міжнародного дня 

студентів 

Листопад  

2022 р. 

Декан, завідуючі кафедр 

7.  Провести вшанування Дня пам’яті жертв 

Голодомору акцією «Запали свічу пам’яті» 

серед студентів факультету. 

Листопад 

2022р. 

Куратори  академічних груп 

8.  Кураторська година  присвячена Дню Гідності 

та Свободи 

24.11.2022

р. 

Куратори академічних груп, 

співробітники бібліотеки 

 



2 семестр 

9.  
Тематична бесіда щодо вшанування Героїв 

Небесної Сотні  

Лютий-

Березень 

2023 р. 

Куратори академічних груп, 

студентська рада факультету 

10.  Організувати святкові заходи до 

шевченківських днів 

березень 

2023 р. 

Куратори академічних груп, 

бібліотека ОДАУ  

11.  Бесіда зі студентами на тему: Українська 

національна ідея: витоки, теорії, концепції. 

березень 

2023 р. 

Куратори академічних груп 

12.  Урочисті заходи до Дня пам’яті та примирення 

і Дня Перемоги:  

- проведення благодійної акції «Вшануймо 

подвиг ветерана»;  

- участь у міських заходах;  

- виховні години у групах «Свято зі сльозами 

на очах»;  

травень  

2023р. 

Куратори академічних груп, 

студентська рада факультету 

13.  Організація зустрічі студентів з ветеранами 

праці інженерно-економічного факультету, 

ветеранами Великої Вітчизняної війни, 

воїнами-афганцями, учасниками АТО та 

випускниками землевпорядного факультету.   

травень 

2023 р. 

Куратори академічних груп, 

студентська рада факультету 

14.  Круглий стіл на тему «Питання 

громадянського виховання у документальному 

кіноциклі «Революція гідності» 

травень 

2023 р. 

Куратори академічних груп, 

студентська рада факультету 

15.  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. 

квітень 

2023 р. 

травень 

2023р. 

червень 

2023р. 

Куратори академічних груп 

16.  Провести заходи з вшанування пам’яті бійців, 

загиблих під час АТО, виховні години, 

тематичні бесіди про героїчні вчинки 

співвітчизників, які виступили на захист 

незалежності та територіальної цілісності 

України  

протягом 

року 

Куратори академічних груп 

17.  Переглянути відеофільми на військово-

патріотичну тематику  

протягом 

року 

Куратори академічних груп 

18.  Відзначити історичні дати нашої держави з 

метою виховання у молоді поваги до духовної 

спадщини народу  

за 

історични

м 

календаре

м 

Куратори академічних груп 

ІV. 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.  Провести цикл бесід на теми морально-

правового виховання, питань попередження 

правопорушень та злочинності серед 

студентів, зустрічі з представниками 

Протягом 

навчальног

о року 

Куратори  академічних груп 



правоохоронних органів 

2.  Проведення кураторських годин з виховання 

толерантності та культури міжнаціонального 

спілкування серед студентської молоді 

Протягом 

навчальног

о року 

Куратори  академічних груп 

3.  Проводити заходи з профілактики поширення 

ксенофобських і расистських проявів серед 

студентської молоді протягом року 

Протягом 

навчальног

о року 

Куратори  академічних груп 

4.  Встановлення та підтримка зв’язків з батьками 

студентів, з працівниками різноманітних 

установ, діяльність яких може вплинути  на 

виховання студентів 

Протягом 

навчальног

о року 

Заступник декана з виховної 

роботи 

5.  Інформувати студентів про стягнення за 

адміністративні порушення протягом року 

Протягом 

навчальног

о року 

Куратори  академічних груп 

V. 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.  Залучення студентів до участі в колективах 

художньої самодіяльності університету та 

спортивних секціях 

Постійно Куратори 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.  Проведення днів відкритих дверей 2 семестр Декан, завідувачі кафедр, 

куратори академічних груп, 

студентська рада факультету 

4.  Святкування «Дня першокурсника» жовтень 

2022 р. 

Студентська рада 

факультету, заступник 

декана з виховної роботи 

5.  Відвідування театрів, музеїв, інших культурно-

мистецьких установ і заходів 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори академічних груп 

6.  Участь студентів факультету в конкурсі 

колективів художньої самодіяльності 

За 

вимогою  

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп 

7.  Організувати та провести святковий захід 

«Поетична весна» присвячений 

Міжнародному жіночому дню 8 Березня 

березень 

2023 р. 

студ. рада, профком, 

студентське 

самоврядування 

8.  Кураторська година присвячена Всесвітньому 

дню поезії 

березень 

2023 р. 

Куратори 

академічних груп 

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

виховання культури поведінки як в коледжі, 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  

протягом 

року 

куратори академічних груп 

2.  Проводити виховні години з метою підвищення 

культури поведінки і спілкування студентів:  

протягом 

року 

куратори академічних груп 



- «Зовнішній вигляд та культура поведінки 

студентів»;  

- «Коли тебе зрадив друг»;  

- «У країні добрих і ввічливих людей»;  

- - «Мистецтво говорити» 

3.  Проводити тематичні години до Дня людей 

похилого віку та Дня ветерана 

жовтень 

2022р 

куратори академічних груп 

4.  Організувати перегляд відеофільмів на теми 

моралі, етики та естетики  

протягом 

року 

куратори академічних груп 

5.  Взяти участь у заходах по профорієнтаційній 

роботі  

протягом 

року 

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори академічних 

груп, голова студентської 

ради 

6.  Провести культурно-масові заходи, 

присвячені Дню працівників освіти: провести 

вітання викладачів, кураторів та працівників 

факультету (спільно з активом 

самоврядування); 

до жовтня 

2022р. 

Студрада  факультету 

7.  Провести урочисті заходи з нагоди 

професійного свята Дня сільгоспробітника: 

-  взяти участь у проведенні урочистих 

заходів з нагоди Дня 

сільськогосподарського робітника; 

- організувати та провести вітання 

випускників-аграріїв, а також вітання 

викладачів та  студентів факультету ; 

- проведення тематичних кураторських 

годин; 

- святкове оформлення  інформаційних 

стендів. 

листопад 

2022р. 

 

Заступник декана з виховної 

роботи, куратори 

академічних груп, голова 

студентської ради 

8.  Організувати  та провести заходи щодо 

привітання студентів факультету до Дня св. 

Валентина: 

- студентська поштова  скринька; 

- культурна програма в студентських групах; 

- спільно з активом студентського 

самоврядування провести вечір відпочинку та 

дискотеку; 

- вітальна стінгазета . 

лютий 

2023р. 

Куратори  академічних груп,  

Рада студентського 

самоврядування 

9.  До дня народження Т.Г.Шевченка провести: 

- творчий поетичний конкурс «Золоті 

розсипи Шевченкового «Кобзаря» 

- творчу зустріч з видатними поетами 

Одещини; 

- зустріч з працівниками бібліотек ОДАУ 

та ОННБ імені М.Горького присвячені  

дню народження Т.Г.Шевченка  

березень 

2023р. 

 

 

Куратори  академічних 

груп,  Рада студентського 

самоврядування 

10.  Взяти участь у проведенні університетських 

заходів до 1 квітня: 

- студентська гуморина; 

- конкурс вітальних стінгазет; 

привітання студактивом викладачів кафедри 

квітень 

2023 р. 

Куратори  академічних груп,  

Рада студентського 

самоврядування 



 

VІІ. 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.  Проведення благоустрою території, 

закріпленої за факультетом та кафедрами 

Протягом 

навчальног

о року 

Заступник декана з 

виховної роботи, завідуючі 

кафедр 

2.  Закріплення за академічними групами 

факультету навчальних аудиторій 

Вересень 

2022 року 

Завідуючі кафедр 

3.  Залучення студентів до участі у суботниках 

міста Одеса 

протягом 

року 

Куратори  академічних 

груп, заступник декана з 

виховної роботи, голова 

студ. ради 

VІІI. 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 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

2.  Тематична бесіда щодо правил профілактики в 

умовах воєнного стану, в умовах карантину. 

Алгоритм дій за підозри COVID-19 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп,  

рада студентського 

самоврядування 

 

3.  Брати участь у загальноуніверситетських, 

міських, обласних, всеукраїнських та 

міжнародних спортивних змаганнях, турнірах 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп, 

кафедра фіз.. виховання 

4.  Проводити бесіди з питань правильного 

здорового харчування, уникнення простудних 

та інфекційних захворювань, загартування  

протягом 

року 

Куратори   академічних груп 

5.  Організувати проведення медичного огляду 

студентів лікарями 

вересень-

жовтень 2022р. 

Куратори  академічних груп 

6.  Проводити лекції із запрошенням спеціалістів 

на тему «Репродуктивне здоров’я нації» 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

7.  Взяти участь у проведенні спортивно-масових 

заходів (за планом факультету/університету). 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп,  

рада студентського 

самоврядування 

 

8.  Проводити лекції-тренінги з надання першої 

медичної допомоги протягом року 

постійно Куратори  академічних 

груп 

ІX. 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 Порушувати актуальні екологічні питання під 

час читання лекцій, практичних та 

семінарських занять 

протягом 

року 

Викладачі, куратори  

академічних груп 

2 Залучення студентів до заходів з озеленення 

території ОДАУ 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

3 В гуртожитках за окремим планом щомісячно 

проводити заходи по залученню студентів до 

норм екологічної культури та грамотної 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 



екологічної, моральної поведінки 

4 

 

Організувати роботу по забезпеченню чистоти 

і порядку на території ОДАУ 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

5 Брати участь у міських суботниках, 

прибираннях парків, прилеглих територій 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

Х. Сімейно-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. 

 В 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 

Куратори  академічних груп 

 Організовувати семінари, «круглі столи», 

бесіди, конференції з проблем культури, 

поведінки, відносин в сім’ї, зустрічі з 

гінекологом, психологом у навчальних групах 

та у гуртожитках на теми сімейно-родинного 

виховання 

протягом 

року 

Куратори  академічних 

груп, практичний психолог 

ХI. 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 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

2 Організувати Дні відкритих дверей для 

майбутніх абітурієнтів та їх батьків, залучення 

до їх проведення кращих студентів 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

3 

 

Проводити екскурсії і виїзди на профільні 

підприємств 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

4 Провести науково-практичні конференції та 

брати участь у конференціях в інших 

навчальних закладах 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

5 Проводити анкетування випускників щодо 

подальшого працевлаштування і навчання 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

6 Організовувати зустрічі студентів з 

випускниками ОДАУ 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

7 Здійснювати контроль і збирати інформацію 

про працевлаштування випускників 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

8 Заходи з формування професійної 

ідентифікації майбутніх фахівців 

протягом 

року 

Куратори  академічних груп 

ХІI. Робота Студради та студентського профкому 

Мета: розвиток самодіяльності та ініціативи студентства, залучення їх до активної участі в 

громадському житті; активізація студентського життя; захист прав та інтересів студентства 

1 

 

Проводити звітні конференції органів 

студентського самоврядування 

протягом 

року 

студрада 

2 Залучати студентів до роботи студентських 

клубів, гуртків та секцій 

протягом 

року 

студрада 

3 Проводити соціологічні дослідження серед 

студенті 

протягом 

року 

студрада 



 

 

 

 

4 Організувати привітання до Дня працівників 

освіти 

жовтень 

2022р. 

Члени студради 

5 Вдосконалення форм спільної роботи з 

органами студентського самоврядування 

вищих навчальних закладів м. Одеси щодо 

роботи, пов'язаної з організацією та 

налагодженням позанавчальної діяльності 

студентів (спільна участь студентів ВНЗ міста 

у роботі конференцій, у конкурсах, 

фестивалях, суботниках) 

протягом 

року 

студрада 


