
План 

виховної роботи викладачів кафедри економічної кібернетики  

зі студентами другого курсу освітнього рівня «Бакалавр»  

факультету економіки та менеджменту 

на 2016 – 2017 навчальний рік 
 

№ Вид  заходу 
Дата і місце 

проведення 

1.  Підготовка документації кураторів Вересень2016 

2.  
Виховна година. Графік навчання. Оплата за навчання та за гуртожи-

ток.  
Вересень 2016 

3.   Виховна година. "Знання – сила" - до початку нового навчального року  Вересень 2016 

4.  Виховна година присвячена дню міста Полтави.  Вересень 2016 

5.  

Тематична бесіда «Університетська освіта. Важливість самостійної 

роботи студентів в процесі навчання. Самоосвіта впродовж жит-

тя.» 

Вересень 2016 

6.  Участь у заходах, присвячених дню м. Полтави.  Вересень 2016 

7.  
Тематична бесіда  «Соціально-культурна інфраструктура універси-

тету. Бібліотека вузу» 
Вересень 2016 

8.  
Виховна робота під час чергування в гуртожитку. Бесіда на тему "Пра-

вила проживання в гуртожитку"  
Вересень 2016 

9.  Святковий захід «До дня працівників освіти»  Жовтень 2016 

10.  
Тематична бесіда «Роль самовиховання у професійному зростанні сту-

дента» 
Вересень 2016 

11.  Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності (бесіда) Вересень2016 

12.  

Надавання допомоги старості групи по оформленню і веденню докуме-

нтації, координації роботи з навчальним відділом та органами студент-

ського самоврядування 

Протягом року 

13.  Бесіда  «Вміння, способи та засоби навчання у вищій школі» Жовтень 2016 

14.  
Зустріч з проректором академії  із наукової роботи та міжнарод-

них зв‘язків 
Жовтень 2016 

15.  Виховна година. Обговорення результатів атестації  Жовтень 2016 

16.  
Залучення студентів до участі в проведенні відбіркового етапу конкур-

су наукових робіт Фонду Пінчука 
Жовтень 2016 

17.  

Залучення студентів до участі в проведенні відбіркового етапу Всеук-

раїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчаль-

ному році 

Жовтень 2016 

18.  Здійснення тісного контакту з викладачами, що працюють з групою. Протягом року 

19.  
Участь у заходах з нагоди святкування Дня працівників сільсько-

го господарства 
Листопад 2016 

20.  Участь у заходах з нагоди святкування Дня  студентів Листопад 2016 

21.  Обговорення результатів атестації Листопад 2016 

22.  

Проведення бесід про дотримання студентами правил внутрішнього 

розпорядку і культури поведінки, дбайливе ставлення до навчального 

та аудиторного устаткування 

упродовж навчального 

року 

23.  
Надання допомоги старості, активу групи по забезпеченню ефективно-

го проведення навчально-наукової роботи, співпраці з державними, 

упродовж навчального 

року 
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№ Вид  заходу 
Дата і місце 

проведення 
громадськими і приватними установами, змістовного дозвілля. 

24.  
Залучення студентів до підготовки та участі в обласному студентсько-

му конкурсі «Краща команда ВНЗ Полтавщини» 
Листопад 2016 

25.  
Святкування Дня студентів – проведення тематичних бесід та конкур-

сів  
Листопад 2016 

26.  

Виступи студентів з науковими доповідями на   ХІІ щорічному між-

дисциплінарному семінарі «Студентські робити за науковою темати-

кою кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій» 

Листопад 2016 

27.  
Підготовка та участь студентів у Конкурсі-огляді на кращу студентську 

кімнату 
Листопад 2016 

28.  Привітання студентів-чоловіків із Днем українського воїна Грудень 2016 

29.  
Виховна година. Роз'яснювальна бесіда щодо запобігання проявів ко-

рупції  
Грудень 2016 

30.  
Виховна година. Обговорення організації роботи студентів ди-

станційно впродовж лютого 
Грудень 2016 

31.  Проведення новорічних благодійних акцій Грудень 2016 

32.  
Участь в організації та проведенні внутрішньовузівського туру 
Всеукраїнської олімпіади з інформатики січень 2017 

33.  
Ознайомлення студентів з графіком навчального процесу на 2-й 
семестр Лютий 2017 

34.  Відвідування ярмарки вакансій Березень 2017 

35.  Обговорення підсумків  екзаменаційної сесії  Березень 2017 

36.  Участь у заходах з нагоди святкування свята 8 Березня  Березень 2017 

37.  Чергування в гуртожитку. Бесіда щодо попередження пропусків занять  Березень 2017 

38.  
Участь в організації та проведенні Днів відкритих дверей ПДАА для 

майбутніх абітурієнтів та їх батьків 

березень-квітень 

2017 

39.  
Підготовка студентів до участі у роботі студентської наукової 

конференції за підсумками наукової роботи у 2016 році 

березень-квітень 

2017 

40.  Виховна година: підведення підсумків атестації Квітень 2017 

41.  
Спілкування зі студентами в соціальних мережах на тему "Безпечне 

спілкування в Інтернет", присвячене Міжнародному дню Інтернету  
Квітень 2017 

42.  
Виховна година "Знай. Люби. Бережи", присвячена Дню навколишньо-

го середовища України. 
Квітень 2017 

43.  Конкурс на кращий Web-сайт Квітень 2017 

44.  
Бесіда на тему "Виховання доброти, милосердя, взаємоповаги на укра-

їнських традиціях" ( до  Великодня) 
Квітень 2017 

45.  
Виховна година до роковин аварії на Чорнобильській АЕС. Вшануван-

ня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. 
Квітень 2017 

46.  
Виступи студентів з науковими доповідями на  науковій конференції 

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики в економіці, 

менеджменті та бізнесі» 

Квітень 2017 

47.  Привітання ветеранів із Днем Перемоги. Солдатська каша Травень 2017 

48.  Участь у заходах присвячених тижню інституту економіки і бізнесу Квітень 2017 

49.  
Виховна година "Родина - джерело продовження роду" до Міжнарод-

ного Дня сім'ї 
Травень 2017 
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проведення 

50.  
Організація екскурсії до лабораторії відроджу вальних джерел 

енергії для студентів 2-го курсу 
Травень 2017 

51.  Виховна година: підведення підсумків атестації Травень 2017 

52.  Підведення підсумків літньої екзаменаційної сесії  Червень  2017 

53.  
Виховна година Обговорення організації проходження та звітності 

практик 
Червень  2017 

54.  
Бесіди, спрямовані на формування громадянина-патріота, виховання 

любові до рідної землі  

упродовж навчального 

року на кураторських 

годинах 

55.  Участь студентів у засіданнях наукового гуртка 
упродовж навчального 

року 

56.  
Участь у урочистому засіданні з підведенням підсумків конкурсу пре-

зентацій 
Травень-червень 2017 

57.  
Обговорення готовності до захисту дипломних робіт - результатів по-

переднього захисту 
Червень 2017 

58.  Урочистості з нагоди отримання дипломів спеціаліста. Випускний бал. Червень 2017 

59.  
Виховні години з приводу правил поведінки у ВНЗ,  морально-етичних 

моментів спілкування 

упродовж навчального 

року 

60.  
Тематичні бесіди щодо усвідомлення студентами власних прав і 

обов’язків, свого місця у суспільстві, а також можливостей для реаліза-

ції власних прав і свобод у житті; можливостей працевлаштування 

упродовж навчального 

року 

61.  
Організація участі студентів до чергування по охороні громадського 

порядку у ДНД згідно графіку 

62.  Контроль за успішністю та відвідуванням занять 
упродовж навчального 

року 

63.  Залучення студентів до профорієнтаційної роботи 
упродовж навчального 

року 

64.  
Робота по благоустрою території аграрної академії та історичних і ку-

льтурних пам’яток Полтави та області. 

упродовж навчального 

року 

65.  
Робота екзаменаційної комісії із кваліфікаційного іспиту на здобуття 

робочої професії «Оператор комп’ютерного набору» 
Серпень 2017 

 

 


