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КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 

виховної роботи факультету управління та бізнесу Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету на 2021-2022 навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Зміст запланованих заходів Період  

проведен-

ня 

Відповідальні за 

проведення 

Відмітка 

про 

виконан- 

ня 

1 2 3 4 5 

1. Заходи з основних напрямків виховної роботи 

1.1 Проведення зустрічі зі  студентами  першого 

курсу в новому  навчальному  році. 

Проведення ознайомчих екскурсій по 

університету, роз’яснення правил поведінки 

в університеті та гуртожитку.  

вересень проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В., 

голова студентської 

ради ФУБ  

Павленко В.Р. 

 

1.2 Розробка планів виховної роботи кафедр 

факультету на 2021-2022 навчальний рік 

вересень проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В., 

зав. кафедрами 

 

1.3 Проведення розподілу кураторів 

академічних груп і визначення завдання 

кураторам на поліпшення індивідуальної 

роботи зі студентами.  

вересень 

 

 

проф. Шевченко І.Ю.,  
ст.в. Прокопенко М.В. 

 

1.4 Підготовка розпорядження декана про 

призначення кураторів груп і старших 

кураторів на 2021-2022 навчальний рік 

вересень  ст.в. Прокопенко М.В.  

1.5 Робота з кураторами академічних груп. протягом 

року 

проф. Шевченко І.Ю.,  
ст.в. Прокопенко М.В. 

 

1.6 Проведення зборів студентів (зокрема, 

першого курсу) щодо освітніх технологій, 

запроваджених в університеті, та з метою 

проведення профілактичних бесід щодо 

попередження можливості проявів 

службових зловживань та хабарництва, 

вересень проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В.,  

Палієнко А.І.,  

куратори груп 

 



дотримання техніки безпеки у приміщеннях 

Університету та громадських місцях тощо.  

 

1.7 Сприяння роботі керівного складу 

університету щодо організації оперативного 

розгляду заяв та скарг студентів, викладачів 

та співробітників університету, сприяння 

активізації роботи «Гарячої телефонної 

лінії» з членами ректорату.    

протягом 

року 

проф. Шевченко І.Ю.,  

 

 

1.8 Проведення зустрічей керівництва 

університету зі студентами, студентським 

активом та відмінниками навчання  

протягом 

року 

проф. Ходирєв С.Я.,  

проф. Шевченко І.Ю. 

Покотило В.Г. 

 

1.9 Сприяти участи студентів у Всеукраїнській 

акції «Молодіжні трудові загони», 

організувати роботу студентських загонів на 

факультеті  

лютий-

квітень 

проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В. 

 

1.10 Організація звітів студентів про навчальну і 

наукову діяльність на зборах групи.   

протягом 

року 

(щотижня) 

Куратори груп   

1.11 На засіданнях кафедри обговорити участь та 

вплив викладачів щодо формування 

ставлення студентів до навчання як до 

головної трудової діяльності.  

кожен 

семестр  

Завідувачі кафедр  

1.12 На засіданнях Ради факультету обговорити 

заходи з поліпшення національно-

патріотичного виховання студентів, 

використання матеріалів, присвячених 

ювілеям 

вересень-

січень  

проф. Шевченко І.Ю.  

1.13 Ознайомлення з історії героїв АТО «Ми 

боремося за українську землю» - зустрічі 

студентів університету з учасниками 

бойових дій. 

постійно ст.в. Прокопенко М.В.  

1.14 Широко здійснювати національно-

патріотичне виховання студентів при 

викладанні курсів «Історія України», 

«Історія української культури», «Українська 

мова за професійним спрямуванням». 

Посилити патріотичну спрямованість 

проведених уроків і виховних заходів, 

присвячених особам, які віддали життя за 

незалежність і територіальну цілісність 

України, проявили героїзм у бойових діях 

при проведенні АТО. 

постійно ст.в. Прокопенко М.В.  

1.15 Узагальнення, обговорення і 

розповсюдження передового досвіду 

виховної роботи кращого старшого 

куратора, куратора академічної групи 

грудень-

березень 

ст.в. Прокопенко М.В.  

1.16 Проаналізувати діяльність старших 

кураторів, кураторів груп щодо виховання 

студентів, їх вплив на успішність та 

підтримку порядку в університеті.  

листопад  проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В.  

 

 

1.17 Проведення виборів студентського активу 

академічних груп. Обговорення форм і 

методів роботи з новообраним студентським 

жовтень 

 

 

проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В., 

куратори груп 

 



активом. 

Надання практичної допомоги 

студентському активу по вихованню 

студентів. 

 

 

протягом 

року 

1.18 Вивчення нормативно-правових документів, 

регламентуючих діяльність студентів 

Протягом 

року  

Куратори груп  

1.19 Проведення аналізу діяльності 

студентського активу факультету щодо 

впливу на відвідування занять та успішність 

студентів 

щомісяця  Студентська рада 

факультету, 

заступники декану 

 

1.20 Проведення аналізу діяльності старших 

кураторів, кураторів груп щодо виховання 

студентів, їх вплив на успішність та 

підтримку порядку в університеті 

листопад проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В. 

 

1.21 Сприяти організації відвідування 

студентами музеїв, меморіалів, екскурсій по 

місцях бойової слави, що присвячене Дню 

Перемоги у Другій Світовій війні 1941-1945 

рр.  

квітень-

травень 

Куратори груп, 

студентський актив 

 

1.22 Залучати студентів до урочистих заходів 

щодо висловлення поваги та шани ветеранам 

Другої Світової війни, учасникам бойових дій 

АТО, РА, вшанування пам’яті загиблих.  

протягом 

року 

ст.в. Прокопенко М.В., 
куратори груп  

 

1.23 Проводити зі старшими кураторами та 

кураторами груп обмін досвідом роботи по 

основним напрямкам виховної роботи  

1 раз у 2 

місяця 

проф. Шевченко І.Ю.., 
ст.в. Прокопенко М.В. 

 

1.24 Проведення кураторської години в групах 

про Герб, Прапор та іншу символіку 

України. 

згідно 

плану 

кураторів 

Куратори груп, 

студентський актив 

 

1.25 Висвітлення на лекціях, семінарських 

заняттях питання загальнолюдських 

цінностей, моралі і менталітету українського 

народу.  

протягом 

року 

Завідувачі кафедр  

1.26 Проводити аналіз діяльності студентського 

активу факультету, групи  

протягом 

року 

ст.в. Прокопенко М.В.  

1.27 Сприяти проходженню медичного огляду 

студентів у Медичному центрі ХНАДУ  

протягом 

року 

ст.в. Прокопенко М.В.   

1.28 Довести до студентського активу 

університету, всіх студентів Положення 

Закону України «Про вищу освіту» щодо 

студентського самоврядування, питань 

навчання і побуту, захисту прав та інтересів 

студентів, участі в управлінні 

університетом. 

жовтень 

ст.в. Прокопенко М.В.  

1.29 Провести роботу по залученню студентів до 

участі в діяльності колективів художньої 

самодіяльності у рамках університету та 

міста.  

протягом 

року 

ст.в. Прокопенко М.В., 
студентська рада 

факультету 

 

1.30 Організувати відвідування студентами 

музеїв, театрів, виставок тощо. Проведення 

зустрічей студентів з діячами культури, 

літератури, мистецтва. 

протягом 

року 

ст.в. Прокопенко М.В., 
студрада факультету, 

куратори груп 

 

1.31 Проведення освітньо-виховних акцій з протягом проф. Шевченко І.Ю.,   



профілактики пияцтва, вживання 

наркотичних речовин, тютюнопаління, 

СНІДу тощо.  

року ст.в. Прокопенко М.В. 

1.32 Сприяння участі студентів у міських і 

Всеукраїнських акціях з нагоди Дня Землі, 

Дня довкілля, Дня Чорнобильської 

катастрофи.  

протягом 

року 

проф. Шевченко І.Ю.,  
ст.в. Прокопенко М.В. 

 

1.33 Провести роботу по залученню студентів до 

участі в організації і проведенні святкових 

концертів із нагоди пам’ятних дат, 

урочистостей, новорічного концерту 

присвяченого Новому 2022 року 

постійно ст.в. Прокопенко М.В.  

1.34 Сприяння забезпечення участі вчених 

факультету, студентів у міжнародних 

конференціях, а також відвідуванню 

європейських університетів. 

протягом 

року 

проф. Шевченко І.Ю.  

 

 

 

2. Заходи щодо формування академічної групи та становлення її як колективу 

2.1 Вивчення індивідуально-психологічних і 

соціальних якостей особи студента. 
постійно 

проф. Шевченко І.Ю., 

куратори груп. 

 

2.2 Підбір кандидатури старости групи і 

формування активу студентського 

самоврядування.                    

вересень 

2021 р. 

проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В. 

куратори груп. 

 

2.3 Вивчення нормативно-правових документів, 

регламентуючих діяльність студентів. 
постійно Куратори груп. 

 

2.4 Вивчення родинних, побутових та 

матеріальних умов студентів.  
постійно Куратори груп. 

 

2.5 Розроблення і прийняття плану виховної 

роботи зі студентами групи, залучення 

студентів у суспільне життя гуртожитку, 

факультету, університету. 

 

вересень 

2021 р. 

Куратори груп, 

студентська рада 

групи. 

 

2.6 Проведення кураторської години, 

обговорення у групі випадків порушення 

навчальної і побутової дисципліни, норм 

поведінки та прийняття мір щодо їх 

недопущення. 

 

щотижня 

Куратори груп, 

студентська рада 

групи. 

 

2.7 Провести екскурсії студентів-

першокурсників до музею, виставкового 

комплексу та швидкісної лабораторії 

університету. 

 

вересень 

2021 р. 

ст.в. Прокопенко М.В., 
куратори груп. 

 

3. Виховна робота у студентському гуртожитку 

3.1 Проводити аналіз роботи кураторів груп з 

виховання студентів, які мешкають в 

гуртожитках 

щомісяця проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В. 

 

3.2 На засідання студентських рад гуртожитків 

обговорити питання поселення студентів, 

організації чергування студентів і сприяння 

налагодженню пропускного режиму у 

гуртожитках. Ознайомлення 

першокурсників з порядком мешкання у 

гуртожитках.  

вересень ст.в. Прокопенко М.В., 
голова студради 

гуртожитку, комендант 

гуртожитку 

 



3.3 Зі співробітниками та активом гуртожитку 

№ 6  підвести підсумки їх діяльності по 

вихованню студентів, підтриманню порядку 

та визначити додаткові міри щодо 

утвердження здорового способу життя, 

поліпшення санітарного стану в гуртожитку 

у 2021-2022 навчальному році 

вересень  проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В., 
студентська рада та 

комендант  гуртожитку 

 

3.4 Сформувати студентські ради гуртожитків  

відповідно Положення  про студентське  

самоврядування у вищих навчальних 

закладах 

вересень  проф. Шевченко І.Ю., 
ст.в. Прокопенко М.В., 

комендант, 

студентська рада 

гуртожитку 

 

3.5 Організувати проведення у гуртожитках  

«Днів кафедри» із проблем особистої 

культури, протистояння лихослів’ю, пияцтву 

та алкоголізму, тютюнопалінню, наркоманії 

як засобам активного руйнування власного 

здоров’я та скорочення тривалості життя.  

протягом 

року 

(згідно 

планів 

кафедр) 

ст.в. Прокопенко М.В.,  

зав. кафедрами 
 

3.6 Сприяти проходженню медичного огляду 

студентів у Медичному центрі ХНАДУ  

протягом 

року 

Куратори груп, 

студентська рада 

гуртожитку 

 

3.7 Прийняти  участь в проведенні  конкурсу- 

огляду на звання кращого гуртожитку 

вересень ст.в. Прокопенко М.В., 

комендант,  

студентська рада 

гуртожитку 

 

3.8 Підвести  підсумки  роботи  студентських  

будівельних  загонів  по  проведенню  

ремонтних  робіт   у  гуртожитках 

вересень  Деканат, коменданти,  

студентська рада 

гуртожитку 

 

3.9 Прийняти участь в  проведенні  свята 

студмістечка, присвяченого «Дню 

першокурсника» 

вересень  Деканат, коменданти,  

студентська рада 

гуртожитку 

 

3.10 Проводити роботу з реєстрації та контролю 

використання енергомістких приладів та 

апаратури у гуртожитку. 

протягом 

року 

ст.в. Прокопенко М.В.,  

студентська рада 

гуртожитку 

 

3.11 Організувати виступ співробітників міліції з 

роз’яснення  студентам відповідальності за 

перевезення, зберігання і розповсюдження 

наркотичних речовин 

вересень-

жовтень 

Деканат, коменданти,  

студентська рада 

гуртожитку 

 

3.12 Проводити в гуртожитку тематичні вечори, 

дискусії щодо формування громадянської 

свідомості, патріотизму та правової 

культури 

протягом 

року 

ст.в. Прокопенко М.В., 
коменданти,  

студентська рада 

гуртожитку 

 

3.13 Підготувати і провести святкові заходи, 

присвячені: 

 Посвяченню у студенти 

 Дню відмінника 

 Дню автомобіліста та дорожника 

 Дню студента 

 Дню відкритих дверей 

 Дню Перемоги  

 Новому року 

 Дню Святого Валентина 

Молодіжних конкурсів: 

протягом 

року 

 

 
ст.в. Прокопенко М.В., 

комендант,  

студентська рада 

гуртожитку 

 



 Міс ХНАДУ 

 Містер ХНАДУ 

 Міс та Містер гуртожитку № 6 та ін., 

згідно Комплексному плану виховної роботи 

ХНАДУ 

3.14 Удосконалювати роботу по художньому 

оформленню гуртожитків, провести огляд їх 

естетичного оформлення 

протягом 

року 

ст.в. Прокопенко М.В., 
комендант,   

студентська рада 

гуртожитку 

 

3.15 Провести інструктивно-методичні заняття зі 

студентським активом гуртожитків на тему: 

«Особливості проведення індивідуальної 

роботи зі студентами по попередженню 

правопорушень, утвердженню здорового 

способу життя» 

протягом 

року 

ст.в. Прокопенко М.В.,  

студентська рада 

гуртожитку 

 

4. Заходи щодо посилення ролі студентського самоврядування  

4.1 Надання практичної допомоги 

студентському активу у проведенні звітів і 

виборів у групах, гуртожитку, на факультеті 

тощо.  

вересень-

жовтень 

ст.в. Прокопенко М.В.  

4.2 Підтримати ініціативу студентського 

самоврядування у проведенні святкових 

заходів, присвячених: 

 Посвяченню у студенти 

 Дню відмінника 

 Дню автомобіліста та дорожника 

 Дню студента 

 Дню відкритих дверей 

 Дню Перемоги  

 Новому року 

 Дню Святого Валентина 

Молодіжні конкурси: 

 Міс ХНАДУ 

 Містер ХНАДУ 

 Краща навчальна група та ін., згідно 

Комплексному плану виховної роботи 

ХНАДУ 

 

 

 

 

 

протягом 

року 

ст.в. Прокопенко М.В., 
куратори,  

студентська рада 

факультету 

 

 

5. Фізичне виховання на факультеті 

5.1 Провести: 

 спортивне свято присвячене Дню 

фізичної культури і спорту; 

 підведення підсумків спортивної  роботи 

університету. 

- конкурс з аеробіки; 

 

вересень - 

жовтень 

2021 р. 

квітень 

2022 р. 

 

 

Курилко М.Ф. 

 

 

 

5.2 Проведення комплексної спартакіади 

університету; 
протягом 

навчального 

року 

Курилко М.Ф., 

викладачі кафедри 

фізичного 

виховання. 

 

5.3 Сприяти участі студентів і викладачів у 

спартакіаді серед ВНЗ м. Харкова, України; 

 

 

протягом 

навчального 

року 

Курилко М.Ф. 

 

 



5.4  проведення традиційного легкоатлетичної 

естафети, присвяченого пам’яті В. Шаленка; 

травень 

2022 р. 
Курилко М.Ф. 

 

5.5 Систематично у ході навчального процесу 

проводити пропаганду здорового способу 

життя, запобіганню вживання студентами 

алкоголю, наркотиків, викорінення 

шкідливих звичок. 

постійно 

проф.Шевченко І.Ю.,  
ст.в. Прокопенко М.В. 
доц.. Курилко М.Ф., 

викладачі кафедри 

фізичного 

виховання. 

 

 
 

 

 

 

Декан ФУБ, проф.                                                                  Інна ШЕВЧЕНКО 
 

 


