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ПЛАН 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ 

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

№ 

з/п 
Форми і засоби виховної роботи Примітки 

1. 
ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ СТАНУ 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

1.1 
Формування та розробка плану виховної 

роботи а кафедри 

вересень  

2019 р. 

1.2 
Вибори старости та їх заступників у 

академічних групах 

жовтень-листопад 

2019 р. 

1.3 
Проведення виховних годин згідно 

розробленого плану 

протягом навчального  

року 

1.4 
Проведення позааудиторних (неформальних) 

виховних занять 

протягом навчального  

року 

1.5 
Перевірка стану організаційно виховної 

роботи у гуртожитку викладачами кафедри 

згідно розробленого 

графіку 

1.6 

Узагальнення інформації стосовно проведених 

заходів виховного характеру на кафедрі та 

формування звіту з виховної роботи  

липень-серпень 

2020 р. 

2. 
ОРГАНІЗАЦІЯ, УЧАСТЬ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОЧИСТИХ, 

ПОЛІТИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

2.1 
Організація та проведення заходів 

приурочених Дню знань 
вересень 2019 р. 

2.2 
Організація, проведення та активна участь у 

конкурсі «Вечір першокурсника» 

вересень-жовтень 

 2019 р. 

2.3 
Активна участь у Параді вишиванок, 

присвяченого Дню м. Полтава  

вересень 2019 р. 

 

2.4 
Організація та проведення заходів 

присвячених до відзначення дня маркетолога 
жовтень 2019 р. 

2.5 
Організація та проведення заходів 

присвячених до дня працівника освіти 
жовтень 2019 р. 

2.6 Організація, проведення та участь у Школі жовтень-листопад 
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органів студентського самоврядування 2019 р. 

2.7 

Організація, проведення та активна участь у 

заходах приурочених до Міжнародного дня 

студента 

листопад 2019 р. 

2.8 

Організація та активна участь у 

загальнообласному конкурсі «Краща 

студентська команда Полтавщини 2019 р.»  

листопад 2019 р. 

2.9 

Організація, проведення та участь студентів у 

заходах приурочених відзначенню «Тижня 

факультету економіки та менеджменту» 

листопад 2019 р. 

2.10 
Участь у конкурсі «Краща Студентська 

кімната ФЕМ» 
листопад 2019 р. 

2.11 

Організація та проведення заходів 

присвячених Дню працівника сільського 

господарства 

листопад 2019 р. 

2.12 

Участь у щорічному фестивалі «Студентська 

весна – 2020» на вузівському та обласному 

рівні 

березень 2020 р. 

2.13 
Організація та проведення урочистостей з 

нагоди Великодніх свят 
квітень 2020 р. 

2.14 
Участь у проведенні конкурсу «Міс і містер 

академії - 2020» 
травень 2020 р. 

2.15 
Участь студентів у заходах приурочених 

відзначенню тижнів факультетів ПДАА 

протягом навчального 

року 

2.16 

Організація, проведення та активна участь у 

заходах приурочених до відзначення 100-а 

заснування аграрної академії  

протягом навчального 

року 

2.17 

Виконання наказів, розпоряджень та заходів 

Міносвіти та науки України, Міністерства 

аграрної політики та продовольства України та 

інших директивних органів 

протягом навчального 

року 

2.18 

Організація, проведення та активна участь у 

студентських наукових конференціях, круглих 

столах, семінарах і тренінгах 

протягом навчального 

року 

3. 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ 

3.1 

Участь студентів академічних груп у 

футбольному турнірі з міні-футболу на Кубок 

ректора  

вересень-жовтень 

2019 р. 

3.2 
Участь студентів перших курсів академічних 

груп у спартакіаді першокурсника 

вересень-жовтень 

2019 р. 

3.3 
Участь студентів академічних груп у конкурсі 

тиждень здоров’я 
квітень 2020 р. 

3.4 Участь у відкритих лекціях з питань протягом навчального 
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утвердження здорового та активного  способу 

життя, профілактики ВІЛ-інфекції, шкоди 

паління, вживання алкогольних та 

наркотичних речовин 

року 

3.5 

Активна участь у спортивно-оздоровчих 

заходах, організованих факультетом 

економіки та менеджменту, ПДАА, 

Полтавською ОДА; республіканських та 

міжнародних змаганнях 

протягом навчального 

року 

4. 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-

ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 

4.1 

Робота по благоустрою території аграрної 

академії та історичних і культурних пам’яток 

Полтави та області 

згідно розробленого 

графіка 

4.3 

Зустріч з учасниками бойових дій Другої 

світової війни, АТО, громадськими 

активістами 

протягом навчального 

року 

4.4 

Участь у дебатах, брейрингах та інших 

інтелектуальних змаганнях, організованих на 

рівні факультету, академії, міста та країни 

протягом навчального 

року 

5. ВИХОВНА РОБОТА В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ 

5.1 
Лекція-інструктаж «Правила проживання 

студентів у гуртожитках ПДАА» 
вересень 2019 р. 

5.2 Конкурс на кращу ялинку гуртожитків ПДАА грудень 2019 р. 

5.3 Огляд-конкурс на кращий гуртожиток ПДАА березень-квітень 2020 

5.4 
Перевірка дисципліни і санітарного стану в 

гуртожитках академії та кімнатах студентів 

щотижня протягом 

навчального року 

 

 

 

 

 

Заступник зав.кафедри 

з виховної роботи, к.е.н.                                                                   І. О. Терещенко 

 


