
 

ВИХОВНА РОБОТА 

кафедри менеджменту та маркетингу 

 

Метою виховної роботи є створення умов для становлення та розвитку професійної 

і соціальної компетентності особистості студента, мотивованої до професійного розвитку, з 

почуттям соціальної відповідальності, здоровою амбіціозністю, здатністю до інновацій, 

високою культурою та громадянською відповідальністю.   

Завдання виховної роботи: 

- створення умов для активної життєдіяльності, самовизначення та самореалізації, 

максимального задоволення потреб в інтелектуальному, культурному та моральному 

розвитку студентів;  

- формування особистих якостей, необхідних для ефективної професійної 

діяльності, інтелігентності;  

- виховання моральних та духовних якостей;   

- орієнтація на загальнолюдські цінності;  

- виховання навичок та вмінь управління колективом в процесі студентського 

самоврядування; 

- зберігання та примноження історико-культурних традицій університету та 

факультету, спадкоємність в вихованні студентської молоді;  

- вдосконалення фізичного стану, пропаганда здорового образу життя.   

Виховна робота – особливе і складне завдання, розв’язання якого вимагає, з одного 

боку, пошук і приведення в дію нових форм впливу на здобувачів вищої освіти, 

відпрацювання нових методик, а з іншого – активацію традиційних видів діяльності, 

збереження досягнень минулого. 

Виховна робота на кафедрі менеджменту та маркетингу забезпечується через роботу 

кураторів груп та курсів, роботу викладачів кафедри під час навчальних занять. 

 

Напрями, у яких забезпечується виховна робота кафедри 

 
№ 

з /п 
Напрями роботи Термін 

Організаційна робота та робота з органами студентського самоврядування 

1.  Участь у підготовці та проведенні Дня знань та урочистого 

присвячення у студенти. Проведення зборів зі студентами 1 курсу 
серпень-вересень 

2.  Організація виборів старост груп  вересень 

3.  Виявлення серед студентів таких, що потребують додаткової уваги 

(сиріти, полусиріти, вимушені переселенці)    
вересень 

4.  Відвідання гуртожитків. 

Прикріплення блоків/поверхів до кафедри з метою адаптації 

студентів до навчального процесу, поліпшення соціального клімату, 

попередження конфліктних ситуацій та створення комфортних умов 

проживання в гуртожитках Університету 

протягом 

навчального року 

5.  Організація  та участь викладачів кафедр в чергуванні в гуртожитках 

№ 3,4,5 згідно затвердженому графіку 
жовтень 

6.  Виявлення студентів, які потребують допомоги протягом 

навчального року 

Навчальна робота 

(заходи, спрямовані на розпізнавання активності студентів, формування культури навчальної праці, 

допомоги невстигаючим студентам, доведення до відома батьків підсумків екзаменаційних сесій студентів, 

обговорення результатів атестацій, екзаменаційних сесій) 
7.  Особливості навчального процесу в університеті – ознайомча бесіда 01 вересня – 



 

для поступивши студентів 3-х курсів 10 вересня 

8.  Організація постійно діючого рейтингу на кращу групу та кращого 

студента факультету Б та СК 

протягом 

навчального року 

9.  Контроль відвідування занять студентами  п’ятниця кожного 

тижня 

10.  Поточна робота зі старостами академічних груп та кураторами протягом 

навчального року 

11.  Проведення зборів груп та індивідуальних бесід щодо відвідування 

занять та успішності у навчанні 

грудень 

 

12.  Повідомлення батьків студентів про результати навчання студентів протягом 

навчального року 

та за результатами 

сесій 

13.  Подання звітності за результатами навчання студентів березень - травень 

Національно - патріотичне виховання 

(відвідування історичних пам’ятних місць ВВВ, музеїв міста, музею ДУІТЗ, заходи по впорядкуванню 

могил загиблих воїнів, участь в урочистих зібраннях по вшануванню пам’яті загиблих воїнів, лекції-бесіди 

з тематики патріотичного виховання) 
14.  Лекції-бесіди зі студентами присвячені Дню Незалежності та Дню 

Прапора України 
вересень 

15.  Проведення тематичних бесід до значних дат протягом 

навчального року 

Екологічне виховання 

(лекції-бесіди з пропаганди раціонального природокористування, участь в роботах по прибиранню 

закріплених територій, відвідування суботників, тощо) 

16.  Лекції-бесіди з пропаганди раціонального природокористування  протягом мроку 

17.  Бесіди щодо засобів економії енергоресурсів в Університеті та 

гуртожитках  

протягом 

навчального року 

Морально-правове виховання 

(ознайомлення студентів з їх правами та обов’язками, правилами проживання та правилами внутрішнього 

розпорядку у гуртожитку. Проведення індивідуальної виховної роботи зі студентами, схильними до 

правопорушень. Проведення бесід в академічних групах з актуальних питань морального виховання) 

18.  Ознайомлення студентів 1-х курсів з їх правами та обов’язками, 

особливостями навчання в ЗВО. 
вересень 

19.  Проведення бесід пов’язаних з профілактикою корупції згідно 

Закону України «Про протидію корупції» 

протягом 

навчального року 

Художньо-естетичне виховання 

(участь у проведенні культурних заходів «День знань», «День студента», «Студентська зима», «Зірка 

Академії», тощо. Відвідування музеїв, театрів, екскурсії по місту та інше) 

20.  Святкування Дня першокурсника вересень 

21.  Підготовка та подання інформаційного матеріалу на web-сайт ДУІТЗ  протягом 

навчального року 

Фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя 

22.  Проведення систематичних бесід на тему здорового способу життя. протягом 

навчального року 

 
Виховна робота постійно присутня в навчальному процесі кафедри менеджменту та 

маркетингу. Усі науково-педагогічні працівники кафедри спрямовують зусилля на те, щоб 

у здобувачів вищої освіти формувались не лише професійні якості, а й загальнолюдські 

норми моралі та активна життєва позиція. 


