
 

 

 

План виховної роботи 

зі здобувачами вищої освіти  

факультету ветеринарної медицини 

на 2022-2023 навчальний рік 

  



 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

декан факультету  

ветеринарної медицини 

Катерина РОДІОНОВА 

                                                    ___________________                                               

                                                                        «____»_______2022 р.                                                                                                                                                                                                                

План виховної роботи зі ЗВО факультету ветеринарної медицини  

ОДАУ на 2022-2023н.р. 

№ 

з/п 

Назва заходів Строк виконання Відповідальні особи 

1. Організаційна робота 

1 Розробити і затвердити план 

виховної роботи факультету 

серпень 2022 Завідувачі кафедр 

2 Розробити і затвердити план роботи 

студентського самоврядування 

факультету 

серпень 2022 Студентський актив 

3 Призначити розпорядженням декана 

кураторів академічних груп  

 

вересень 2022 

Заступник декана з 

виховної роботи  

4 З метою попередження випадків 

захворюваності на COVID-19 

організувати зустріч з медичними 

працівниками 

2022-2023 н.р. Куратори 

академічних груп 

5 Створення реєстру ЗВО пільгової 

категорії 

жовтень 2022 Куратори 

академічних груп 

6 Ознайомити студентів із 

Положенням про студентський 

гуртожиток, Положенням про 

студентське самоврядування, 

Концепцією національно-

патріотичного виховання 

до 05.10.2022 Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

7 Створити інформаційний банк даних 

про зайнятість студенті у 

позанавчальний час 

вересень – жовтень 

2022 

Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

8 Організувати та провести урочисте 

вручення дипломів про освіту 

червень 2023 Декан факультету 

9 Організація і проведення загально-

кураторських годин 

впродовж 

2022-2023 н.р. 

Куратори 

академічних груп 

10 Надання консультативної допомоги 

студентам 

впродовж 

2022-2023 н.р. 

Куратори 

академічних груп 

11 Проведення роз’яснювальної роботи 

щодо кримінальної відповідальності 

викладачів і студентів на предмет 

корупції у вищій школі (з 

застосуванням платформи Zoom) 

 

2 рази на рік Старший куратор 

курсу 



12 Ознайомлення з правилами техніки 

безпеки дорожнього руху (з 

застосуванням платформи Zoom) 

2 рази на рік Куратори 

академічних груп 

13 Організація чергувань викладачів у 

навчальному корпусі та гуртожитку 

Вересень 2022, 

Березень 2023  

Викладачі кафедр 

14 Здійснення контролю за проведенням 

виховної роботи старшими 

кураторами та кураторами 

академічних груп 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи 

15 Організація і проведення онлайн-

конкурсу «Кращий куратор 

факультету»  

Травень 2023 Декан факультету 

16 Організація і проведення онлайн-

конкурсу «Кращий викладач 

факультету»  

Листопад 2022 Декан факультету 

2. Навчальна робота 

1 Аналіз результатів атестацій ЗВО грудень 2022 

липень 2023  

Куратори 

академічних груп 

2 Контроль учбової дисципліни в 

групах 

2022-2023 н.р. Куратори 

академічних груп 

3 Роз’яснювальна робота зі ЗВО, що 

порушують навчальну дисципліну 

 

2022-2023 н.р. Старший куратор 

курсу, Куратори 

академічних груп 

3. Адаптація студентів нового набору 

1 Аналіз кураторам груп особових 

справ ЗВО нового набору 

вересень 2022 Куратори 

академічних груп 

2 Ознайомити першокурсників з 

нормативними документами, що 

регламентують їх права та обов`язки 

під час навчання в ОДАУ 

жовтень 2022 Заступник декана з 

виховної роботи 

3 Провести загальні збори з 

першокурсниками з метою виявлення 

талантів, залучення до предметних 

гуртків, художньої самодіяльності, 

спортивних секцій (з застосуванням 

платформи Zoom) 

жовтень 2022 Заступник декана з 

виховної роботи 

4 Провести збори мешканців 

гуртожитку та ознайомити їх з 

правилами проживання. Обрання 

старостою гуртожитка 

жовтень-листопад 

2022 

Заступник декана з 

виховної роботи 

5 Проведення для першокурсників 

екскурсії Одесою, ознайомити їх з 

історією та визначними місцями (з 

застосуванням платформи zoom) та 

культурною спадщиною 

вересень – листопад 

2022 

Найда В.О., старший 

куратор 1го курсу 

6 Провести психологічно – педагогічні 

години (з застосуванням платформи 

zoom) 

-«Взаємовідносини в колективі»; 

-«Лідерство в колективі»; 

-«Уникаємо конфліктних ситуацій»; 

-«Захисти себе від стресів»; 

-«Як уникнути психологічного тиску 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 



з боку інших»; 

-«Мистецтво спілкування»; 

-«Культура поведінки в колективі» 

4. Національно-патріотичне виховання 

1 В планах роботи зі студентами 

кураторів груп передбачити заходи 

по вихованню любові до 

Батьківщини, людської гідності, 

національної свідомості, формування 

кращих якостей людини  

Вересень 2022 Куратори 

академічних груп 

2 Ознайомити студентів 

першокурсників з історією 

факультету та ОДАУ 

листопад 2022 Куратори 

академічних груп 

3 Відвідування музею ОДАУ (з 

застосуванням платформи Zoom) 

жовтень 2022 р. Куратори 

академічних груп 1 

курсу 

4 Провести святкові заходи до Дня 

захисника України та Дня 

українського козацтва (з 

застосуванням платформи Zoom) 

14.10.2022 Декан факультету 

5 Провести заходи до Міжнародного 

дня миру  

21.09.2022  

6 Проведення кураторських годин на 

теми: історія України, розвитку 

вітчизняної культури і науки (з 

застосуванням платформи Zoom) 

2022-2023 н.р. Запрошені лектори 

гуманітарних 

кафедр, Куратори 

академічних груп 

7 Організація і проведення співбесід у 

гуртожитку на соціально-етичні теми 

2022-2023 н.р. Куратори 

академічних груп, 

викладачі кафедр 

8 Проведення загальних кураторських 

годин на теми (з застосуванням 

платформи Zoom): 

День пам’яті Небесної сотні 

День матері 

День народження Т.Г. Шевченка 

День визволення Одеси 

День Перемоги 

2022-2022 н.р. Куратори 

академічних груп 

9 Організація зустрічей з учасниками 

АТО 

травень 2023 Куратори 

академічних груп 

10 Організувати і провести заходи щодо 

відзначення видатних діячів України 

(згідно з календарем знаменних дат) 

(з застосуванням платформи Zoom) 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

11 Провести тематичну виховну годину 

до Дня героїв Небесної сотні (з 

застосуванням платформи Zoom) 

 

18.02.2023 

Куратори 

академічних груп 

12 Провести заходи до Дня Гідності та 

Свободи (з застосуванням платформи 

Zoom)  

19.11.2023 Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

13 Провести заходи до дня пам`яті 

жертв Голодомору 1932-1933рр. (з 

застосуванням платформи Zoom) 

26.11.2022 Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 



академічних груп 

14 Провести заходи до дня Конституції 

України  

28.06.2023 Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

15 Організація участі у обласному 

заході «Одеса вишивана»  

травень 2023 Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

16 Відзначити історичні дати нашої 

держави з метою виховання у молоді 

поваги до духовної спадщини народу 

(з застосуванням платформи Zoom) 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

17 Проводити зі студентами історико – 

краєзнавчі екскурсії по місту (з 

застосуванням платформи Zoom) 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

18 Провести виховні години до 

Міжнародного дня рідної мови 

березень 2023 Кратори 

академічних груп 

19 Провести заходи до Дня скорботи і 

вшанування пам`яті жертв війни в 

Україні 

червень 2023 Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

5. Культурно-масова робота 

1 Організація участі студентів в 

конкурсах, концертних програмах, 

спортивних змаганнях учбових 

закладів і організацій м. Одеси 

2022-2023 н.р. Куратори 

академічних груп 

2 Організація та проведення дня 

першокурсника 

вересень 2022  Студентський актив, 

Заступник декана з 

виховної роботи 

3 Організація та проведення свята 

присвяченого міжнародному дню 

студента (з застосуванням платформи 

Zoom) 

17 листопада 2022 Студ.рада 

факультету, 

Заступник декана з 

виховної роботи 

4 З профілактичною метою 

організувати зустріч з працівниками 

правоохоронних органів, медичних 

та культурних закладів м. Одеси (з 

застосуванням платформи Zoom) 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

5 Проводити заходи з профілактики 

поширення колаборації серед 

студентської молоді (з застосуванням 

платформи Zoom) 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

6 З метою попередження випадків 

захворюваності на СНІД 

організувати зустріч з медичними 

працівниками (з застосуванням 

платформи Zoom) 

грудень 2022 Куратори 

академічних груп 

7 З метою залучення молоді до спорту, 

організація та проведення тижневого 

он-лайн марафону «Заряджені на 

ФВМ» 

лютий 2023 р. Студентська рада 

факультету 



8 З метою попередження випадків 

захворюваності на туберкульоз 

організувати зустріч з медичними 

працівниками на тему: «Куріння та 

людство» (з застосуванням 

платформи Zoom) 

2022-2023 н.р. Куратори 

академічних груп 

9 З метою інформування студентів 

щодо ризиків захворюваності на 

онкологічні патології організувати 

зустріч з медичними працівниками (з 

застосуванням платформи Zoom)  

2022-2023 н.р. Куратори 

академічних груп 

6. Художньо – естетичне виховання 

1 Формувати у ЗВО естетичні погляди, 

смаки, що ґрунтуються на найкращих 

надбаннях світової культури та 

українських народних традиціях 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

2 Проводити екскурсії по художнім 

музеям Одеси та інших міст України 

(з застосуванням платформи Zoom) 

2022-2023 н.р. Куратори 

академічних груп 

3 Організувати фото конкурс «Мій 

домашній улюбленець» (з 

застосуванням платформи Zoom)  

вересень 2022  

4 Провести конкурс «Кращий студент 

року» 

квітень 2023 Заступник декана з 

виховної роботи 

5 Провести творчо – поетичну зустріч 

«Література рідного краю» 

квітень 2023 Скрипка Г.А., 

Тарасенко Л.О. 

6 Ознайомити студентів зі світовим 

мистецтвом (відвідування театрів, 

музеїв, виставок) 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

7. Морально – етичне виховання 

1 Проводити виховні години з метою 

підвищення культури поведінки і 

спілкування ЗВО (з застосуванням 

онлайн- платформ): 

-«Зовнішній вигляд та культура 

поведінки студентів» 

-«У країні добрих і ввічливих людей» 

-«Мистецтво говорити» 

2022-2023 н.р. Куратори 

академічних груп 

2 З метою підвищення культури одягу 

у студентства ,організувати та 

провести «Тиждень ділового стилю»  

травень 2023 Студентська рада 

факультету, 

Заступник декана з 

виховної роботи 

3 Залучати студентів до 

волонтерського руху, встановлення 

контактів з громадськими 

організаціями міста, зі службою 

соціального захисту міського 

виконавчого комітету 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

4 Організувати перегляд відеофільмів 

на тему моралі, етики, естетики (з 

застосуванням платформи Zoom)  

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 



5 Брати участь у загальноміських 

заходах до Дня захисту дітей та до 

Дня молоді 

червень 2023 Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

6 Провести заходи з відзначення Дня 

вшанування учасників ліквідації 

аварії на ЧАЄС 

квітень 2023 Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

7 З метою налагодження дружніх 

стосунків з іншими ВНЗ , 

організувати та провести зустрічі та 

інтелектуальні ігри зі студентством 

інших ВНЗ 

2022-2023 н.р. Студ.рада 

факультету, 

Заступник декана з 

виховної роботи 

8. Трудове виховання 

1 Формувати у студентів 

працелюбність, риси умілого 

господаря, що володіє відповідними 

навичками та вміннями 

вересень – грудень 

2023 

Куратори 

академічних груп 

2 Забезпечити підтримання належного 

санітарного стану в житлових 

приміщеннях та приміщеннях 

загального користування 

мешканцями гуртожитку 

2022-2023 н.р. Куратори 

академічних груп 

3 Систематично здійснювати перевірку 

санітарного стану житлових кімнат 

гуртожитку 

2022-2023 н.р. Чергові викладачі 

4 Залучати студентів до озеленення 

території факультету 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

5 З метою формування у студентства 

любові до рідної землі, організувати 

та провести тижневий «Екологічний 

марафон» 

квітень 2023  Студентська рада 

факультету, 

Заступник декана з 

виховної роботи 

9. Сімейно – родинне виховання 

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 (з застосуванням 

платформи Zoom) 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

2 Організовувати семінари, круглі 

столи, бесіди з проблем поведінки, 

культури, зустріч с психологом у 

навчальних групах на теми сімейно – 

родинного виховання (з 

застосуванням платформи Zoom) 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

3 Індивідуальна робота зі студентами 

та їх батьками  

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 



Куратори 

академічних груп 

4 Індивідуальна робота з опікунами 

ЗВО пільгової категорії 

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи 

5 Організувати інформованість батьків 

з питань успішності і відвідування 

ЗВО занять  

2022-2023 н.р. Заступник декана з 

виховної роботи, 

Куратори 

академічних груп 

 

Заст. декана з виховної роботи                                                                           Ірина ПОПОВА 

 


