
План виховної роботи викладачів кафедри менеджменту на 

2019-2020 н.р. 

№ 
з/п 

Дата, місце 
проведення 

Зміст заходу 
Категорія та 

кількість учасників 

 1 
2 вересня 

2019 р. 
Участь у заходах присвячених Дню 

знань, посвята в студенти 

Куратори та 
студенти 

академічних груп 

 2 
20-23 вересня 

2019 р. 

Участь у заходах, присвячених 
святкуванню Дня міста. Участь у 

святковому параді «Полтава 
вишивана» 

Куратори 
академічних груп, 

студенти 
кураторських груп 

3 жовтень, 2019 р. 
Участь у святковій концертній 

програмі присвяченій Дню 
першокурсника 

Студенти 
першокурсники та 

їх куратори 

 4 
14 жовтня 

2019 р. 

Проведення бесіди-дискусії зі 
студентами кураторських 

академічних груп кафедри, 
присвяченої Дню захисника України 

та Дню українського козацтва 

Куратори 
академічних груп, 

студенти 
кураторських груп 

5  
15 листопада 

2019 р. 

Проведення лекції-дискусії для 
студентів кураторських академічних 

груп кафедри на тему: «Історія та 
традиції святкування Всесвітнього 

Дня студента» 

Куратори 
академічних груп, 

студенти 
кураторських груп 

6  
25 листопада 

2019 р. 

Акція «Запали свічку» в рамках 
відзначення Дня пам’яті жертв 

голодомору 

Куратори та 
студенти 

академічних груп, 
викладачі кафедри 

7 грудень, 2019 р. 
Підведення підсумків зимової 

екзаменаційної сесії 

Куратори та 
студенти 

академічних груп, 
викладачі кафедри 

 8 
Протягом 

навчального 
року 

Індивідуальна робота зі студентами з 
питань  відвідування занять, 

поведінки, дотримання етичних норм; 
робота з батьками 

Куратори 
академічних груп 

 9 
Протягом 

навчального 
року 

Здійснення контролю за 
відвідуванням навчальних занять 

студентами 

Куратори 
академічних груп 

10 
Протягом 

навчального 
року 

Залучення викладачів і студентів до 
участі в загально академічних 

виховних заходах, святах, 
конференціях 

Координатор з 
виховної роботи 

кафедри 

 11 
Протягом 

навчального 
року 

Робота зі старостами академічних 
груп 

Куратори 
академічних груп 



 12 
Протягом 

навчального 
року 

Проведення кураторських 
тематичних занять зі студентами 

Куратори 
академічних груп, 

студенти 
кураторських груп 

13  
Протягом 

навчального 
року 

Проведення профілактичних бесід і 
виховних годин зі студентами щодо 

пропаганди здорового способу життя, 
профілактики наркоманії та 

захворювань 

Куратори 
академічних груп, 

студенти 
кураторських груп 

14 
Протягом 

навчального 
року 

Проведення тематичних зібрань і 
дискусій зі студентами 

Куратори 
академічних груп, 

студенти 
кураторських груп 

15  
Протягом 

навчального 
року 

Відвідування мистецьких заходів, 
музеїв, театрів, тематичних виставок 

Куратори 
академічних груп, 

студенти 
кураторських груп 

16 
Протягом 

навчального 
року 

Розробка тематики годин куратора, 
проведення профорієнтаційної 

роботи 

Куратори 
академічних груп, 
викладачі кафедри 

17 
Протягом 

навчального 
року 

Організація перевірки умов 
проживання студентів у гуртожитку; 

дотримання студентами правил 
внутрішнього розпорядку 

Куратори 
академічних груп, 
викладачі кафедри 

18 
Протягом 

навчального 
року 

Участь у благоустрої території ПДАА 

Куратори 
академічних груп, 

студенти 
кураторських груп 

19 
Протягом 

навчального 
року 

Прийняття участі в організації 
навчальних культурно-спортивних 

заходів 

Куратори 
академічних груп, 

студенти 
кураторських груп 

20 червень, 2019 р. 
Підведення підсумків літньої 

екзаменаційної сесії 

Куратори 
академічних груп, 

студенти 
кураторських груп, 
викладачі кафедри 

  
 
 

Виконавець: відповідальний за виховну роботу  

к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту                                        А. С. Олійник  

 

Завідувач кафедри, д.е.н., професор                                                   І. А. Маркіна 


