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ПЛАН 

виховної роботи Студентської  Ради  

факультету управління та бізнесу 

на 2019 – 2020 навчальний рік 

 

 
№ Заходи  Час 

проведення  

Відповідальний за 

проведення  

Приміт

ки 

1.  На засіданні Студ. Ради обговорити 

питання участі та впливу Студ Ради 

щодо формування ставлення 

студентів до навчання, як до 

головної трудової діяльності. 

Вересень  Студ.Рада ФУБ  

2. У
  

Провести загальні збори студентів 

факультету управління та бізнесу 

та обрати новий склад Студ. Ради 

ФУБ 

Вересень  Студ.Рада ФУБ  

3.  Проведення бесід із студентами 

груп, що мають заборгованості з 

екзаменаційної сесії, встановлення 

строків їх ліквідації. 

вересень Студ.Рада ФУБ  

4.  Проведення зустрічей керівництва 

університету зі студентами, 

студентським активом та 

відмінниками навчання 

Протягом 

року 

Студ.Рада ФУБ 
 

 

5.  Провести загальне анкетування 

першого курсу щодо умов вступу 

до ХНАДУ 

Жовтень  Студ.Рада ФУБ  

6.  Проводити аналіз поточної 

успішності та відвідування занять. 

протягом 

семестру 

Студ.Рада ФУБ  

7.  Організувати звіти студентів за 

результати навчання (за 

підсумками проміжного контролю) 

протягом 

семестру 

Студ.Рада ФУБ  

8.  Ознайомлення з історії героїв АТО 

«Ми боремося за українську 

землю» - зустрічі студентів 

університету з учасниками бойових 

дій. 

постійно Студ.Рада ФУБ 
 

 

9.  Прийняти участь у Місс ХНАДУ 

2019 

Жовтень Студ.Рада ФУБ  

10.  Провести “Квест першокурсника” 

для студентів першого курсу   

Жовтень  Студ.Рада ФУБ  

11.  Влаштувати бесіду з 

першокурсниками на тему 

навчання  

Жовтень  Студ.Рада ФУБ  
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№ Заходи  Час 

проведення  

Відповідальний за 

проведення  

Приміт

ки 

12.  Відвідування гуртожитку з метою 

вивчення побутових умов 

студентів. Провести бесіди із 

студентами з приводу  ліквідації 

заборгованостей з екзаменаційної 

сесії та відвідування занять. 

протягом 

семестру 

Студ.Рада ФУБ  

13.  Провести турнір з Мафії між 

гуртожитками 

 
  

Листопад  Студ.Рада ФУБ  

14.  Провести роботу щодо залучення 

студентів до колективів художньої 

самодіяльності. 

Листопад  Студ.Рада ФУБ  

15.  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, дотримання техніки 

безпеки у приміщеннях 

Університету та громадських 

місцях тощо. 

напередодн

і 

екзаменаці

йних сесій 

Студ.Рада ФУБ 

 

 

16.  Вивчення родинних, побутових та 

матеріальних умов студентів. 

протягом 

року 

Студ.Рада ФУБ  

17.  Прийняти участь у святкуванні 

«Дня працівників автомобільної та 

дорожньої галузі». 

Листопад Студ.Рада ФУБ  

18.  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 

Студ.Рада ФУБ  

19.  Провести щорічний День донора Листопад Студ.Рада ФУБ  

20.  Провести роботу по залученню 

студентів до участі в організації і 

проведенні святкових концертів із 

нагоди пам’ятних дат, 

урочистостей, новорічного 

концерту присвяченого Новому 

2020 року 

Грудень Студ.Рада ФУБ  

21.  Сприяти участі студентів у Протягом Студ.Рада ФУБ  
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№ Заходи  Час 

проведення  

Відповідальний за 

проведення  

Приміт

ки 

Всеукраїнських та міжнародних 

фестивалях, конкурсах, концертах з 

різних жанрів мистецтва. 

року 

22.  Прийняти участь в підготовці та 

проведенні святкових заходів «Дню 

Святого Валентина» 

Лютий Студ.Рада ФУБ  

23.  Прийняти участь у тижні правових 

знань 

протягом 

семестру 

Студ.Рада ФУБ  

24.  Систематично у ході навчального 

процесу проводити пропаганду 

здорового способу життя, 

запобіганню вживання студентами 

алкоголю, наркотиків, викорінення 

шкідливих звичок. 

протягом 

семестру 

Студ.Рада ФУБ  

25.  Прийняти участь в конкурсі  

Містер ХНАДУ 2020 

Березень Студ.Рада ФУБ  

26.  Провести тематичний семінар на 

тему “Права та обов'язки 

студентів” 

Березень Студ.Рада ФУБ  

27.  Залучення студентів у суспільне 

життя університету. 

протягом 

семестру 

Студ.Рада ФУБ  

28.  Приймати участь у змагання з 

футболу, баскетболу, волейболу 

між студентами та викладачами  

Квітень Студ.Рада ФУБ  

29.  Прийняти участь у проведені свята 

присвяченого «Масляни». 

Квітень  Студ.Рада ФУБ  

30.  Аналіз  та обговорення результатів 

здачі сесії студентами ФУБ 

2 рази на 

рік 

Студ.Рада ФУБ  

31.  Участь у проведенні опитування 

студенів щодо якості навчання, 

соціальної, інформаційної та 

організаційної підтримки з боку 

Студ. Ради та керівних органів 

ХНАДУ 

Травень Студ.Рада ФУБ  

32.  Аналіз результатів анкетування 

студентів щодо змісту та якості 

навчання. Внесення пропозицій до 

Вченої ради ФУБ. 

Травень  Студ.Рада ФУБ  

 

 

 

Голова Студентської Ради ФУБ                                                               Лівенцова Я.О. 

 


