
 

ВИХОВНА РОБОТА 

Факультету Б та СК за 2020-2021 навчальний рік 

 

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 академії 

та інституту, спадкоємність в вихованні студентської молоді;  

- вдосконалення фізичного стану, пропаганда здорового образу 

життя.   

За звітний період виховна робота виконувалася відповідно методичним 

рекомендаціям до планування виховної роботи зі студентами у вищих закладах 

освіти та проводилася відповідно плану виховної роботи Факультету Б та СК на 

2020-2021 навчальний рік  за наступними напрямками:  

1. Організаційна робота 

2. Навчальна робота 

3. Національно - патріотичне виховання 

4. Екологічне виховання 

5. Морально-правове виховання 

6. Художньо-естетичне виховання 

7. Фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя 

Виконання Річного плану з виховної роботи фіксується в звіті з виховної 

роботи за попередній навчальний рік. Розділи та пункти Звіту відповідають 

розділам та пунктам Річного плану з виховної роботи. Звіт затверджується 

деканом факультету. 

Звіт з виховної роботи складається по таких же напрямках, що і звіти 

кураторів навчальних груп. За підсумками навчального року керівниками 

Факультету  та кураторами формується список кращих студентів факультету Б 

та СК, яві активно приймали участь в заходах з виховної роботи (матеріал до 

Наказу ректора Академії про преміювання кращих студентів).  

         У 2020-2021 навчальному році за ініціативою керівництва факультету 



 Б та СК продовжено роботу інституту наставництва, згідно до вимог 

Тимчасового положення «Про організацію інституту наставництва». 

Інститут наставництва розповсюджується на новоприйнятих студентів, 

обов’язки наставників покладено на кураторів курсів факультету Б та СК.  

Робота кураторів в академічній групі організована відповідно Положенню 

про роботу куратора студентської академічної групи. У зв’язку зі зменшенням 

кількості студентів в навчальних групах, куратори призначаються по курсах: 

-  1-й курс: група ЕП 1.01  куратор Терешко Ю.В. 

-  1-й курс: група МО 1.01 куратор Пінчук Т.А. 

 група МО 1.02 куратор Караченцєва К.А. 

-  2-й курс: група ЕП 2.01, МО 2.01 куратор Бобровнича Н.С. 

Куратори навчальних груп складають річні Плани роботи кураторів 

встановленої форми (розділи та напрямки робіт відповідають розділам та 

напрямкам Річного плану з виховної роботи факультету Б та СК) та 

координуються з річними планами роботи кафедр факультету (розділ «Виховна 

робота»).  

За підсумками роботи в першому та другому семестрах поточного 

навчального року куратори подають звіти в дирекцію факультету Б та СК та 

іншим відповідальним особам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 



Заходи виховної роботи 

 

 

          Продовження табл. 3 

№ Напрями роботи Термін Відповідальні Виконання (форми 

звіту) 

1 2 3 4 5 

Організаційна робота 

Організаційна робота та робота з органами студентського самоврядування     (організація роботи 

студентів, робота з активом групи, збори студентів, проведення кураторських годин). 

1.  Поселення студентів 1-6 

курсів у гуртожитки 

серпень-

вересень 

Терешко Ю.В. 

 

Ордери на 

поселення 

Наказ на поселення 

студентів  

Факультету 

 Б та СК 

2.  Участь у підготовці та 

проведенні Дня знань та 

урочистого присвячення у 

студенти. Проведення зборів 

зі студентами 1 курсу 

серпень-

вересень 

Захарченко Л.А. 

Тардаскіна Т.М. 

Богатирьова Л.Д. 

Бондаренко О.М. 

Терешко Ю.В. 

Орлов В.М. 

Гранатуров В.М. 

Виконано. Звіти 

кураторів 

07.09.20-10.09.20 

3.  Підготовка наказу на  

кураторів (1-2 курсів) 

Вересень Захарченко Л.А. 

Терешко Ю.В. 

 

Виконано. Рапорти 

та накази на 

кураторів 

4.  Організація виборів старост 

блоків у гуртожитку 

Вересень Терешко Ю.В. 

Комітет студентського 

самоврядування 

Протокол №1 

засідання комітету 

студентського 

самоврядування 

5.  Вибори активу групи, 

визначення функціональних 

обов’язків студ. 

самоврядування в групі. 

Вересень Адміністрація  

факультету Б та СК 

Куратори 1-2 курсів, 

комітет студентського 

самоврядування 

Звітність  

факультету Б та СК 

та комітету 

студентського 

самоврядування  

6.  Виявлення серед студентів 

таких, що потребують 

додаткової уваги (сиріти, 

полусиріти, вимушені 

переселенці)    

Вересень Терешко Ю.В. 

Куратори 1-2 курсів 

Адміністрація Б та СК 

Виконано. 

Звітність до 

профкому.  

7.  Співпраця з Комітетом 

студентського 

самоврядування  

протягом 

семестру 

Терешко Ю.В. 

Бобровнича Н.С.  

Пінчук Т.А. 

Караченцєва К.А. 

 

Розробка та участь 

у спільних заходах 

(звіти кураторів 

навчальних груп) 

8.  Відвідування гуртожитків Відвідування 

гуртожитків 

кураторами 

навчальних 

груп 

протягом семестру 

(згідно з графіком) ДО 

15.10.2021 

далі в онлайн-режімі  

 

Терешко Ю.В. 

Бобровнича Н.С.  

Пінчук Т.А. 

Караченцєва К.А. 

 



1 2 3 4 5 

9.  Організація проведення 

медичного огляду студентів 

1-4 курсів 

за графіком  Терешко Ю.В. 

 

Графік медичного 

огляду (згідно умов 

дотримання 

карантинних 

заходів)  

10.  Залучення студентів до 

участі у роботі Центру 

гуманітарної освіти 

протягом 

семестру 

Терешко Ю.В. 

Бобровнича Н.С.  

Пінчук Т.А. 

Караченцєва К.А. 

 

Опитування 

студентів, звіти 

кураторів 

навчальних груп 

11.  Організація  та участь 

викладачів кафедр в 

чергуванні в гуртожитках № 

3,4,5 згідно затвердженому 

графіку 

Вересень, 

2020 

ДО 

15.10.2020 

 

Захарченко Л.А. 

Терешко Ю.В. 

Станкевич І.В. 

Орлов В.М. 

Гранатуров В.М. 

 

Рапорт заступника 

декана Б та СК з ВР 

Терешко Ю.В.  

Графік чергувань, 

затверджений 

завідуючими 

кафедр 

Чергування  

призупинимо у 

зв’язку з введенням 

карантину   

12.  Проведення організаційних 

зборів в групах з питань 

планування роботи на 

другий семестр 

19.02.2021 

В онлайн-

режимі за 

допомогою 

платформи  

Zoom 

Терешко Ю.В. 

Бобровнича Н.С.  

Пінчук Т.А. 

Караченцєва К.А. 

Плани та звіти 

кураторів груп (ІІ 

семестр) 

13.  Організаційна робота серед 

студентів по своєчасній 

оплаті за проживання в 

гуртожитках  

Протягом 2-го 

семестру 

   

Терешко Ю.В. Звіти начальнику з 

ЕР Пучкову В.М. 

14.  Організація виховної роботи 

з студентами-іноземцями як 

окремий напрям виховної 

роботи 

Протягом 

навчального 

року 

Захарченко Л.А. 

Терешко Ю.В. 

 

Рапорти про 

виконання окремих 

завдань 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 



15.  Прикріплення 

блоків/поверхів до кафедр 

ННІ Е та М – гуртожитки 

№3,4,5 – участь у засіданнях 

кафедр факультету Б та СК, 

написанні інструкції щодо 

обов’язків викладачів при 

відвідуванні гуртожитків, 

контроль за відвідуваннями 

гуртожитків 

Вересень, 

2020 

Захарченко Л.А. 

Терешко Ю.В. 

Станкевич І.В. 

Орлов В.М. 

Гранатуров В.М. 

Розпорядження по 

факультету Б та СК 

 

Чергування 

призупинено з  

15.10.2020 у 

зв’язку з введенням 

карантину 

16.  Організація загальних 

зборів студентів факультету 

Б та СК: про студентське 

самоврядування. Про 

питання стипендіального 

забезпечення та соціальної 

підтримки окремих 

категорій студентів  

04.02.2020 Захарченко Л.А. 

Терешко Ю.В. 

Петрова Н.В. 

Протокол засідання 

(профком 

студентів) 

Зустріч проведено в 

онлайн-режимі за 

допомогою 

платформи Zoom 

17.  Виявлення студентів, які 

потребують допомоги 

Протягом 

навчального 

року  

Адміністрація 

факультету Б та СК 

Куратори навчальних 

груп 

Анкетування, збір 

інформації, 

співпраця з 

профкомом 

студентів  

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). 

18.  Особливості навчального 

процесу в академії – 

ознайомча бесіда для 

студентів 1-х курсів 

14.09.20-

18.09.20 

Адміністрація 

факультету Б та СК 

 Куратори 1-х курсів 

 

Звіти кураторів 

19.  Організація постійно 

діючого рейтингу на кращу 

групу та кращого студента 

факультету  Б та СК 

протягом 

року 

Адміністрація 

факультету Б та СК 

 Куратори 1-2 курсів 

Студрада 

Звіт за підсумками 

сесії 

20.  Організація зустрічі 

студентів 1-го та 2-го курсів 

з дирекцією факультету Б та 

СК 

вересень, 

2020 

 

Адміністрація 

факультету Б та СК 

 Куратори 1-х курсів 

 

Проведено 

22.09.2020 

 

21.  Контроль відвідування 

занять студентами  

п’ятниця 

кожного 

тижня  

Терешко Ю.В. 

Тардаскіна Т.М. 

Бондаренко О.М. 

старости груп 

Журнали груп 

 

 



Продовження  табл. 3 

Продовження  табл. 3 

1 2 3 4 5 

22.  Поточна робота зі 

старостами академічних 

груп та кураторами 

протягом року 

 

Захарченко Л.А. 

Терешко Ю.В. 

Куратори груп та 

курсів 

Звітність  факультету 

Б та СК 

23.  Проведення зборів груп та 

індивідуальних бесід щодо 

відвідування занять та 

успішності у навчанні 

протягом року, 

з 15.10.2020 в 

онлайн-режимі 

за допомогою 

платформи 

Zoom 

 

Куратори груп та 

курсів 

Звітність  факультету 

Б та СК 

24.  Повідомлення батьків 

студентів про результати 

навчання студентів 

протягом року 

та за 

результатами 

сесій 

 

Захарченко Л.А. 

Тардаскіна Т.М. 

Терешко Ю.В. 

Бондаренко О.М. 

Петрова Н.В. 

 

Телефонний зв’язок 

25.  Подання звітності за 

результатами навчання 

студентів 

Лютий 2021 

Березень 2021 

Квітень 2021 

Травень 2021 

 

Тардаскіна Т.М. 

Терешко Ю.В. 

Бондаренко О.М. 

 

Звітність  факультету 

Б та СК 

Національно - патріотичне виховання 

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

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

бесіди з тематики патріотичного виховання). 

 

26.  Лекції-бесіди зі студентами 

присвячені Дню 

Незалежності та Дню 

Прапора України 

Вересень, 2020 Куратори груп та 

курсів 

День Прапора 

15.09.20 

27.  «Академія – наш дім» - 

екскурсія в музей ОНАЗ для 

студентів 1-го курсу 

Вересень, 2020 Куратори 1-х курсів Звіти кураторів 

23.09.2020 

 

28.  Як ми знаємо наше місто, 

наш район – екскурсія по 

місту Одесі, для студентів 1-

х курсів 

Жовтень, 2019 Куратори 1-х курсів Звіти кураторів 

29.  Організація лекції-бесіди з 

нагоди святкування Дня 

Збройних сил України 

Жовтень, 2020 Терешко Ю.В. 

Куратори груп та 

курсів 

Проведено 

16.10.2020 

В он-лайн-режимі 

за допомогою 

платформи Zoom 

30.  Організація і участь в 

урочистому зібранні по 

вшануванню пам’яті 

загиблих воїнів 

Травень, 2021 Адміністрація 

факультету Б та СК 

Куратори груп 

 

Не виконано із за 

карантину 



Екологічне виховання 

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

закріплених територій, відвідування суботників, тощо). 

31.  Організація лекції-бесіди для 

студентів І курсу: «Червона 

книга – знак біди» 

Лютий, 2021 Терешко Ю.В. 

Бобровнича Н.С.  

Пінчук Т.А. 

Караченцєва К.А. 

 

16.02.2021 

В онлайн-режимі за 

допомогою 

платформи Zoom 

32. Бесіди щодо засобів економії 

енергоресурсів в Академії та 

гуртожитках  

протягом року Терешко Ю.В. 

Бобровнича Н.С. 

Кузнєцова О.В. 

 

Звіти кураторів 

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). 

32.  Ознайомлення студентів 1-х 

курсів з їх правами та 

обов’язками, правилами 

проживання та правилами 

внутрішнього розпорядку у 

гуртожитку 

 

Вересень 

2020 

Куратори 1-х курсів Звіти кураторів 

33.  Участь у роботі засідань 

Ради з виховної роботи 

Щотижня  

ДО 

15.10.2020, 

далі за 

потребою в 

онлайн-

режимі 

Терешко Ю.В. 

 

Протоколи засідань 

34.  Проведення бесід 

пов’язаних з профілактикою 

корупції згідно ЗУ «Про 

протидію корупції» від 

14.10.2014 

протягом 

року 

Захарченко Л.А. 

Тардаскіна Т.М. 

Богатирьова Л.Д. 

Терешко Ю.В. 

Орлов В.М. 

Гранатуров В.М. 

Звіти кураторів та 

звіти з виховної 

роботи кафедр 

Художньо-естетичне виховання 

 (участь у проведенні культурних заходів «День знань», тощо. Відвідування музеїв, театрів, екскурсії 

по місту та інше). 

35.  Пошук талановитої молоді 

«Ми шукаємо таланти твої, 

першокурсник» 

вересень- 

жовтень 

2020 

Терешко Ю.В. 

Бобровнича Н.С.  

Пінчук Т.А. 

Караченцєва К.А. 

Звіти кураторів 

36.  Святкування Дня 

першокурсника 

09.09. 

2020 р. 

Захарченко Л.А. 

Тардаскіна Т.М. 

Богатирева Л.Д. 

Терешко Ю.В. 

Бондаренко О.М. 

 

Фотозвіт  

 

 



Продовження  табл. 3 
1 2 3 4 5 

37.  Організація студентів 1-го 

курсу для проведення 

дискусії на тему «Етичні 

норми та правила ділової 

бесіди та ділового етикету» 

 

Березень 

2021 р. 

Терешко Ю.В. 

Куратори 1-х курсів 

 

Проведено 

23.03.2021 р. 

Он-лайн режимі, 

платформа Zoom 

Фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя 

38.  Спорт в Академії . Бесіди і 

анкетування студентів 1-го 

курсу 

 

Вересень 

2020 р. 

Куратори 1-х курсів Звіти кураторів 

Анкети студентів 

39.  Організація участі студентів 

у лекції «Шкідливий вплив 

паління»  

 

Жовтень 

2020 

 

Адміністрація 

факультету Б та СК 

Терешко Ю.В. 

Звіт з виховної 

роботи  

40.  Проведення систематичних 

бесід на кураторських 

годинах на тематику: «Чому 

модно бути  здоровим?» 

протягом 

року згідно 

планів 

роботи 

кураторів 

Адміністрація 

факультету Б та СК 

Куратори груп та 

курсів 

Звіти кураторів 

Виконано в онлайн-

режимі за 

допомогою 

платформи Zoom 

 

За підсумками роботи в першому та другому семестрах поточного 

навчального року куратори подають звіти в адміністрації факультету Б та СК. 

Примітка: За підсумками навчального року підготовлений матеріал до 

Наказу про преміювання кращих студентів факультету  Б та СК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


