Девіз університету: «Ми навчаємо вчитися, мислити, працювати!»
№
п.п.
1.1.

1.2.

Назва заходів

Підведення підсумків виховної
роботи на факультетах в
університеті за 2017/2018 н.р.;
розробка та затвердження плану
виховної роботи університету на
2018/2019 н.р.
Узгодити (затвердити) :
Плани виховної роботи
факультетів;
Плани виховної роботи керівників
академгруп з виховної роботи;
План роботи Молодіжної
організації (МО) університету
(факультетів);
План роботи первинної
профспілкової організації (ППО)
студентів, аспірантів, докторантів;
План роботи дебатного клубу;
План роботи спортивного клубу
університету;
Плани роботи органів
студентського самоврядування
шести гуртожитків університету;
План роботи Молодіжного центру;
План роботи наукового товариства
студентів, аспірантів і докторантів;

Термін
Відповідальний за
виконання
виконання
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
До 27.08.2018 р. Проректор з науково-педагогічної роботи, відділ
молодіжної політики та
соціального розвитку,
декани (заступники
деканів) факультетів
До 29.08.2018 р. Проректор з науковопедагогічної роботи,
відділ молодіжної
політики та соціального
розвитку, декани
факультетів, керівники
академічних груп з
виховної роботи,
Молодіжний центр,
органи студентського
самоврядування
університету та
гуртожитків

Примітка

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

План роботи соціально-психологічної служби (СПС) університету;
План роботи волонтерського штабу;
План роботи студентського театру
«Кузнеці» тощо
Затвердити:
До 01.09.2018 р.
Графік проведення консультацій
викладачами у гуртожитках;
Графік навчальної та секційної
роботи фізкультурно-оздоровчого
комплексу
Оновлення та наповнення сайту
Постійно
університету щодо заходів з
організаційно-виховної роботи
університету, факультетів
Профорієнтаційна робота зі
Листопад 2018 р.,
школярами «День відкритих
квітень 2019 р.
дверей»
Профорієнтаційна робота з випускТравень 2019 р.
никами школи-ліцею № 169 м. Харкова та проведення вечора випускників школи на базі університету
Вручення дипломів випускникамГрудень 2018 р.
магістрам
Відзначення студентів за досягненПротягом року
ня в навчальній, науковій, громадській, культурно-масовій, волонтерській, спортивній роботі тощо

Проректор з науковопедагогічної роботи, декани факультетів, голова
спортивного клубу, зав.
кафедрою фізичного
виховання та спорту
Проректор з науковопедагогічної роботи,
декани факультетів
Центр профорієнтаційної
роботи з молоддю, декани
факультетів
Проректор з науковопедагогічної роботи,
Центр профорієнтаційної
роботи з молоддю
Декани факультетів,
Молодіжний центр
Адміністрація
університету, декани
факультетів, завідувачі
кафедр, ППО студентів

Зустрічі з учнями шкіл, бесіди з
учнями та батьками, екскурсії по
університету

Урочиста церемонія та святковий
концерт

1.9.

1.10.

1.11.

Профорієнтаційна робота в
підшефних школах м. Харкова,
Харківської області та України:
- проведення Зимової школи
«Тестування абітурієнтів» для учнів
на базі університету
- проведення Весняної школи
профорієнтаційної сесії для учнів на
базі університету;
- проведення Весняної школи
«Думка про ЗНО» для учнів на базі
університету
- проведення Літньої школи «Мій
майбутній професійний вибір» для
учнів на базі університету
Реалізація Державної цільової
соціальної програми «Молодь
України» на 2016-2020 роки

Виховна робота з пільговим
контингентом студентів:
- що постраждали у наслідок
Чорнобильської катастрофи та

Структурні підрозділи
ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
представники органів
студентського
самоврядування, відділ
забезпечення якості
освіти та інноваційного
розвитку, соціальнопсихологічна служба
університету

Профорієнтаційна робота з
учнями шкіл міст України,
оновлення рекламноінформаційних стендів у школах
та ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
проведення виставок-презентацій
тощо

Постійно

Адміністрація
університету, декани
факультетів, керівники
академічних груп з
виховної роботи, органи
студентського
самоврядування
університету

Проведення виховних годин та
лекцій, присвячених історії
Українського державотворення та
проблемам розвитку і зміцнення
держави; засідання круглих
столів; покладання квітів до
пам’ятних знаків діячам
українського державотворення,
проведення серед студентів
просвітницьких заходів, спрямованих на формування правової
культури студентської молоді

Постійно

Адміністрація
університету, декани
факультетів, керівники
академічних груп з

.
Січень 2019 р.
Березень 2019 р.
Квітень 2019 р.
Червень 2019 р.

1.12.

1.13.

мають статус потерпілих;
- які мають групу інвалідності;
- дітей-сиріт і дітей, що були
позбавлені батьківського
піклування;
- з числа багатодітних сімей;
- з внутрішньо переміщеними
особами з зони АТО
- з дітьми, один із батьків яких
загинув (постраждав) у районі
проведення АТО
Збори та бесіди зі студентами щодо Вересень 2018 р.
питань правил охорони праці та
та щомісячно
безпеки життєдіяльності у навчальних корпусах, гуртожитках, в
транспорті, оточуючому середовищі
Участь у проведенні міжнародного Вересень 2018 р.
форуму «Харків – стратегія успіху»

1.14.

Участь у проведенні Харківського
інвестиційного форуму (ХОДА)

Вересень 2018 р.

1.15.

Участь в організації та проведенні
міського Турніру «Юний
економіст» для учнів шкіл та ліцеїв

Вересень 2018 р.

1.16.

Участь в організації та проведенні
щорічного Харківського
вузівського консорціуму

Вересень 2018 р.

1.17.

Участь в організації та проведенні

Вересень 2018 р.

виховної роботи,
соціально-психологічна
служба університету,
ППО студентів

Декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи
Представники органів
студентського
самоврядування
Представники органів
студентського
самоврядування
Рада молодих учених,
наукове товариство
студентів, аспірантів,
докторантів
Адміністрація
університету, органи
студентського
самоврядування
Адміністрація

Церемонія відкриття, проведення
турніру, підведення підсумків на
базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця

щорічного Слобожанського
Ярмарку
1.18.

1.19.

1.20.

2.1.

університету, органи
студентського
самоврядування
Участь в організації та проведенні
Жовтень 2018 р. Наукове товариство
міського Турніру економістів серед
студентів, аспірантів,
студентів ВНЗ Харкова
докторантів
Участь в організації та проведенні
Жовтень 2018 р. Відділ молодіжної
обласного конкурсу «Вища школа
політики та соціального
Харківщини – кращі імена»
розвитку
Участь в організації та проведенні
Жовтень 2018 р., Адміністрація універсищорічних зльотів (семінарів,
травень-червень тету, органи студентськофорумів) волонтерів
2019 р.
го самоврядування,
волонтерський штаб
2. ВИХОВНА РОБОТА З ПЕРШОКУРСНИКАМИ
Поселення до гуртожитків
4-й тиждень
Декани факультетів,
студентів нового прийому
серпня
директор студентського
2018 р.
містечка, студентські ради
гуртожитків, коменданти
гуртожитків

2.2.

Проведення урочистої церемонії
«Посвяти в студенти ХНЕУ
ім. С. Кузнеця»

2.3.

Лекція до Дня знань

2.4.

Проведення циклу лекцій
«Університетська освіта» для

31 серпня 2018 р. Проректор з науково-педагогічної роботи, ППО
студентів, декани факультетів, Молодіжний центр
1 вересня 2018 р. Декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи
Перший тиждень Адміністрація універсивересня 2018 р. тету, декани факультетів,

Церемонія відкриття, проведення
Турніру, підведення підсумків на
базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Під егідою Харківського
вузівського Консорціуму

Організація поселення,
ознайомлення з правилами
внутрішнього розпорядку
гуртожитку, правилами проживання в гуртожитку, правилами
пожежної безпеки, системою
цивільного захисту, поводження з
вибухонебезпечними речами та ін.
Урочистий захід, святковий
концерт

Ознайомлення студентів І курсу з
адміністрацією університету,

студентів І курсу

2.5.

2.6.

Ознайомлення першокурсників з
історією університету, правилами
внутрішнього розпорядку ХНЕУ ім.
С. Кузнеця, Кодексом професійної
етики та організаційної культури
працівників та студентів університету, Статутами університету та
молодіжних осередків
Організація та проведення
психологічних тренінгів для
студентів І курсу з метою адаптації
до навчання в університеті

2.7.

Проходження медичного огляду
студентів для поселення у
гуртожитки університету

2.8.

Заохочення лідерів до
самоорганізації і керівництва
студентським колективом для
вирішення запитів молоді

1 тиждень
вересня 2018 р.

Вересень 2018 р.

Молодіжний центр, ППО
студентів, органи студентського самоврядування,
СПС університету,
представники медпункту
Декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи

процесом навчання, відпочинку та
побуту, системою студентського
самоврядування, новою системою
медобслуговування

Проректор з науковопедагогічної роботи,
соціально-психологічна
служба університету

Організаційні збори з метою
інформування про діяльність
соціально-психологічної служби
ХНЕУ ім. С.Кузнеця, проведення
тренінгів, анкетування, обговорення нагальних тем з метою
адаптації до навчання у ВНЗ

25 серпня –
Заступники деканів
31 серпня 2018 р. факультетів, Медпункт
ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
директор студентського
містечка, студентські ради
гуртожитків
Постійно
Декани факультетів,
органи студентського
самоврядування,
керівники академічних
груп з виховної роботи

Проведення лекцій, спілкування

Ознайомлення з положеннями
органів студентського
самоврядування, бесіди про
перспективи розвитку студента
як особистості

2.9.

2.10.

2.11.

2.12

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Ознайомлення студентів з
1, 2 тиждень
накопичувальною 100-бальною
вересня 2018 р.
системою оцінювання, рейтинговою
системою навчання
Відкриті лекції з дисципліни
Вересень 2018 р.
«Історія України»
Залучення студентів до участі у
проекті «Школа лідерства голови
Харківської обласної державної
адміністрації»
Залучення студентів до участі у
гуртках художньої самодіяльної
творчості

Жовтень 2018 р.

Постійно

Декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи

Проведення лекцій, ознайомлення
з рейтинговою системою
оцінювання знань,
компетентнісним підходом

Кафедра українознавства і
мовної підготовки
іноземних громадян
ППО студентів, органи
студентського
самоврядування
Молодіжний центр

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ
3.1. Національно-патріотичне виховання
Організаційна і виховна робота зі
Протягом року Декани факультетів,
студентами щодо толерантності і
керівники академічних
терпимості у міжнаціональних
груп з виховної роботи,
відносинах, питаннях збереження
соціально-психологічна
миру, злагоди між усіма народами,
служба університету
етнічними, національними,
релігійними групами
Проведення тематичних екскурсій
Протягом року ППО студентів,
з відвідуванням об’єктів культурної
керівники академічних
спадщини Харківщини та України в
груп з виховної роботи
цілому
Організація заходів до Дня
23-24 серпня
Адміністрація
Державного Прапора України, Дня
2018 р.
університету, органи
Незалежності України та Дня
студентського
Харкова
самоврядування

Проведення бесід у групах
«Виховання культури
міжнаціональних відносин» для
студентів 1-4 курсів

За окремим планом

Святкове оформлення ХНЕУ ім.
С. Кузнеця; встановлення
Державних Прапорів України на
будівлях навчальних корпусів та

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6

3.1.7.

3.1.8.

Проведення тематичних екскурсій
Вересень 2018 р.
з відвідуванням об’єктів культурної
спадщини під час фестивалю
«Перлина Слобожанщини: Верхній
Салтів. Аланські витоки»
Бесіди на тему «Україна –
Вересень 2018 р.
суверенна демократична держава» з
іноземними студентами
Заходи з відзначення річниці
19 вересня 2018 р.
звільнення Харківської області від
нацистських загарбників та Дня
партизанської слави
Організація заходів до
21 вересня 2018 р.
Міжнародного Дня миру

День захисника України

коменданти навчальних
корпусів та гуртожитків
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
ППО студентів,
керівники академічних
груп з виховної роботи
Кафедра українознавства і
мовної підготовки
іноземних громадян
Керівники академічних
груп з виховної роботи,
Молодіжна організація
університету
Керівники академічних
груп з виховної роботи,
Молодіжна організація
університету

14 жовтня 2018 р. ППО студентів, органи
студентського
самоврядування
університету, факультетів

гуртожитків ХНЕУ
ім. С. Кузнеця; участь в
оргзаходах ХОДА, міської Ради
За окремим планом

Участь в оргзаходах ХОДА, а
саме церемонія покладання квітів
на Меморіал Слави у Лісопарку
Проведення круглих столів на
тему «Єдність народу України та
цілісності її території», розгляд
питань про мужність і героїзм в
ім’я свободи, незалежність та
демократичність розвитку держави, повагу до державних символів, шанобливе ставлення до
традицій українців та представників інших національностей, що
населяють країну, участь в
оргзаходах ООН «Голуб миру»
Привітання на сайті, по радіо
університету з Днем захисника
України

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

Організація заходів до всесвітнього 21 жовтня 2018 р. ППО студентів, керівниДня Гідності
ки академгруп з виховної
роботи, органи студентського самоврядування
університету, декани
факультетів
Організація заходів до Дня
9 листопада 2018 р. Керівники академічних
української писемності та мови
груп з виховної роботи,
викладачі кафедри
українознавства та мовної
підготовки іноземних
громадян
Участь у Всеукраїнських, міських,
Листопад 2018 р Проректор з науковорайонних заходах щодо вшанування
педагогічної роботи,
пам’яті 100-річниці з дня
заступники деканів, відділ
завершення Першої світової війни
молодіжної політики та
соціального розвитку,
керівники академічних
груп з виховної роботи
Участь у Всеукраїнських, міських,
Листопад 2018 р. Проректор з науковорайонних заходах щодо вшанування
педагогічної роботи,
пам’яті 85 роковин жертв
заступники деканів, відділ
Голодомору 1932-1933 років
молодіжної політики та
соціального розвитку,
керівники академгруп з
виховної роботи,
викладачі кафедри
українознавства та мовної
підготовки іноземних
громадян, Молодіжна
організація університету

Проведення щорічного конкурсу
читців з рідної мови, конкурс есе

Вшанування пам’яті загиблих
воїнів, покладання квітів

Проведення лекцій,
інформаційних бесід; організація
виставки студентських робіт з
тематики досліджень Голодомору
в НБК ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
покладання квітів біля меморіалів
м. Харкова;
участь у Всеукраїнській акції
«Запали свічку пам’яті»

3.1.13.

День Гідності та Свободи

3.1.14.

День шанування учасників
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

3.1.15.

Організація заходів до Дня
Соборності і Свободи України

3.1.16.

Організація шефської допомоги
воїнам 92-ї окремої Чугуївської
механізованої бригади
Підтримка волонтерського руху
студентства університету

3.1.17.

21 листопада
2018 р.

Проректор з науковопедагогічної роботи,
деканати факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
ППО студентів, органи
студентського
самоврядування

14 грудня 2018 р. Проректор з науковопедагогічної роботи,
керівники академгруп з
виховної роботи, ППО
студентів, органи студентського самоврядування
22 січня 2019 р. Керівники академічних
груп з виховної роботи,
ППО студентів,
Молодіжна організація
університету, викладачі
кафедри українознавства
та мовної підготовки іноземних громадян, відділ
молодіжної політики та
соціального розвитку
Постійно
Адміністрація університету, органи студентського самоврядування
Постійно
Адміністрація університету, ППО студентів,

Вшанування подвигу учасників
Революції Гідності,
популяризація їх подвигів,
проведення тематичних заходів,
циклів бесід, лекцій про масові
акції громадянського протесту в
Україні, що відбулись у листопаді
2013 р. – лютому 2014 р. та їх
учасників (Наказ МОН України
від 16.06.1015 р. № 641)
Покладання квітів до обеліску
пам’яті жертв аварії на ЧАЕС,
проведення лекцій про наслідки
аварії
Відвідання експозиції
Харківського історичного музею;
засідання круглих столів за темою
«Шлях до незалежності»; випуск
стінних газет ХНЕУ ім. С.
Кузнеця з висвітленням
історичних документів з історії
УНР та Західно-Української
Республіки
Сумісні заходи

3.1.18.

Організація заходів до
Міжнародного Дня пам’яті жертв
Голокосту

3.1.19.

Учать в проведенні Дня пам’яті
героїв Крут

3.1.20.

Організація заходів стосовно
спілкування рідною мовою до
Міжнародного Дня рідної мови

3.1.21.

День пам’яті Героям Небесної
Сотні

органи студентського
самоврядування
27 січня 2019 р. Керівники академічних
груп з виховної роботи,
МО університету, викладачі кафедри українознавствва та мовної
підготовки іноземних
громадян, відділ
молодіжної політики та
соціального розвитку
Січень 2019 р.
Керівники академічних
груп з виховної роботи,
Молодіжна організація
університету
Лютий 2019 р.
Керівники академічних
груп з виховної роботи,
МО університету,
викладачі кафедри
українознавства та мовної
підготовки іноземних
громадян
20 лютого 2019 р. Проректор з науковопедагогічної роботи,
деканати факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
ППО студентів, органи
студентського
самоврядування, відділ
молодіжної політики та

Виставка студентських робіт з
тематики досліджень Голокосту,
історично-інформаційні лекції для
студентів

Участь в міських акціях

Акції «Розмовляємо та
спілкуємось рідною мовою»

Проведення лекцій, засідання
круглих столів про масові акції
громадянського протесту в
Україні, що відбулись у листопаді
2013 р. – лютому 2014 р. та їх
учасників, покладання квітів до
пам’яті Героям Небесної Сотні
(площа Героям Небесної Сотні)
(Наказ МОН України від

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

соціального розвитку
Проведення тижня вшанування
Березень 2019 р. Проректор з науковопам’яті Т.Г. Шевченка
педагогічної роботи,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
Молодіжна організація
університету, кафедра
українознавства та мовної
підготовки іноземних
громадян, ППО студентів
Організація заходів до
18 квітня 2019 р. ППО студентів,
Міжнародного Дня пам’яток та
керівники академічних
історичних місць
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування
Організація заходів до Дня пам’яті
26 квітня 2019 р. Заступники деканів, ППО
Чорнобильської трагедії
студентів, органи
студентського
самоврядування
Учать в організації та проведенні Травень-червень Волонтерський штаб
зльоту студентів-волонтерів
2019 р
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Організація заходів до відзначення
Дня миру та злагоди

Травень 2019 р.

ППО студентів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування
університету, заступники
деканів факультетів
університету, відділ
молодіжної політики та

16.06.1015 р. № 641)
Проведення вечора читання
віршів Т.Г. Шевченка на базі НБК
ХНЕУ ім. С. Кузнеця та
проведення інформаційнодискусійної години, участь в
урочистій церемонії покладання
квітів до пам’ятника Т.Г.
Шевченка у Харкові
Відвідування архітектурних місць
та музеїв м. Харкова та
Харківської області, покладання
квітів до пам’ятних знаків та
обелісків
Покладання квітів до Пам’ятного
знаку Чорнобильської катастрофи
За індивідуальним планом, під
егідою університетського
Консорціуму
Покладання квітів до монументів
пам’яті загиблих у ІІ світовій
війні; співпраця з Радою
Ветеранів ХНЕУ ім. С. Кузнеця
(протягом року); екскурсія до
музею історії ІІ світової війни;
викладення на сторінках
факультетських сайтів статей з
нагоди Дня миру та злагоди

3.1.27.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Організація заходів до святкування
Дня Конституції України

28 червня 2019р.

соціального розвитку
Проректор з науково-педагогічної роботи, керівники академічних груп з
виховної роботи,
заступники деканів
факультетів ХНЕУ ім. С.
Кузнеця, відділ
молодіжної політики та
соціального розвитку

3.2. Громадсько-правове виховання
Індивідуальні бесіди зі студентами
Протягом року Адміністрація
– порушниками дисципліни
університету, декани
факультетів, керівники
академічних груп з
виховної роботи,
соціально-психологічна
служба університету
Зустрічі в студентських колективах
Протягом року Адміністрація
з представниками влади,
університету, декани
представниками правоохоронних
факультетів, керівники
органів, міським центром «Довіра»,
академічних груп з
тощо
виховної роботи,
соціально-психологічна
служба університету
Боротьба з корупцією в
Постійно
Адміністрація універсиуніверситеті за проектом «ВУЗ:
тету, органи студентськорупція – STOP»
кого самоврядування
університету, соціальнопсихологічна служба

Проведення бесід, теоретичного
семінару, академічних годин
серед студентської молоді;
засідання круглих столів щодо
актуальних правових питань
законодавства та практики їх
застосування; викладення на
сторінках факультетських сайтів
статей з нагоди відзначення
річниці Конституції України
За окремим графіком

За окремим графіком

Реалізація програми з питань
запобігання та виявлення корупції
серед працівників університету
робота телефону довіри
університету, скриньки Довіри

3.2.4.

Проведення заходів щодо
Державної програми протидії
торгівлі людьми та до Дня боротьби
торгівлі людьми

Жовтень 2018 р.

3.2.5.

Організація заходів щодо
проведення Європейського тижня
місцевої демократії

Жовтень 2018 р.

3.2.6.

Проведення заходів з профілактики
поширення ксенофобських і
расистських проявів серед
студентської молоді

Протягом року,
за окремим
графіком

університету
Адміністрація університету, декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування,
соціально-психологічна
служба університету
Проректор з науковопедагогічної роботи,
заступники деканів
факультетів, керівники
академічних груп з
виховної роботи, Молодіжна організація університету, викладачі кафедри
філософії та політології
ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
відділ молодіжної політики та соціального розвитку, органи студентського
самоврядування
Адміністрація університету, декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування,
соціально-психологічна
служба університету

Проведення роз’яснювальної та
просвітницької роботи серед
студентів; співпраця з
Харківським Обласним
Гендерним Ресурсним Центром

Організація курсу відкритих
лекцій та науково-практичних
конференції, присвячених
питанням реформування
місцевого самоврядування,
територіального устрою та
розвитку принципів місцевої
демократії в Україні; організація
тематичних ігор та засідань
активу органів студентського
самоврядування з питання «Місце
та роль органів студентського
самоврядування у громадянському вихованні молоді»
Проведення акцій, конференцій,
семінарів, круглих столів,
громадських слухань, дебатів з
означеної проблеми за участі
представників МЗС, СБУ, МВС,
державних органів, міжнародних
та громадських організацій,
кореспондентів провідних ЗМІ

3.2.7.

Проведення роботи, пов’язаної з
запобіганням правопорушень серед
неповнолітніх

3.2.8.

Ведення обліку правопорушень
серед студентів

3.2.9.

Організація заходів до відзначення
Дня прав людини (до
Міжнародного дня прав людини)

3.2.10.

Співпраця з Харківським університетом Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, з кафедрою військової підготовки офіцерів запасу Військового
інституту танкових військ НТУ
«ХПІ», з Харківською Академією
внутрішніх військ МВС України,
Харківською Академією національної гвардії України щодо проходження студентами ХНЕУ ім. С.
Кузнеця військової підготовки за
програмою офіцерів запасу
Організація заходів до Всесвітнього
Дня молоді

3.2.11.

Протягом року,
за окремим
графіком

Декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
соціально-психологічна
служба університету
Протягом року Декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
соціально-психологічна
служба університету
10 грудня 2018 р. Декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
відділ молодіжної політики та соціального розвитку, кафедра правового
регулювання економіки
Постійно
Проректор з науковопедагогічної роботи,
відділ молодіжної
політики та соціального
розвитку, заступники
деканів факультетів
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

17 листопада
2018 р.

ППО студентів, органи
студентського

Індивідуальні та групові
консультації

Впровадження в навчальновиховний процес ідей гендерної
політики; проведення
інформаційно-освітніх заходів
для студентів; обговорення прав
людини за круглим столом та на
семінарах
Організація зустріч студентів
ХНЕУ ім. С. Кузнеця з
представниками факультетів,
розміщення агітаційноінформаційних матеріалів на сайті
ХНЕУ ім. С. Кузнеця та в
університеті, збір та обробка
пакету документів до вступу,
організація проходження
тестування та фізпідготовки
студентів
Проведення конкурсів, квестів,
флешмобів, фотовиставок,

3.2.12.

Організація заходів з нагоди
святкування Дня студента
(«Тетянин день»)

3.2.13.

Організація заходів щодо
вшанування пам’яті жертв
політичних репресій
Міжнародний день сімей

Травень 2019 р.

3.2.15.

Індивідуальні консультації
студентів за розкладом, телефон та
скринька довіри

Протягом року

3.2.16.

Постійна роз’яснювальна робота по
адаптації до навчання в
університеті студентів з зони АТО

Протягом року

3.2.17.

Тиждень безпеки дорожнього руху

3.2.14.

Січень 2019 р.

Травень 2018 р.

самоврядування
університету
ППО студентів, органи
студентського самоврядування, коменданти
гуртожитків
ППО студентів,
Молодіжна організація
університету
Проректор з науковопедагогічної роботи,
соціально-психологічна
служба університету
Проректор з науковопедагогічної роботи,
соціально-психологічна
служба університету

Проректор з науковопедагогічної роботи,
декани факультетів,
соціально-психологічна
служба університету,
керівники академічних
груп з виховної роботи
Листопад 2018 р., Проректор з науковоТравень 2019 р. педагогічної роботи,
декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи

святкове привітання студентської
молоді
Святковий випуск з
поздоровленнями, флешмоби,
святкові заходи в гуртожитках
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Випуск стінних газет, проведення
акції «Чорна стрічка – знак
жалоби»
Зустріч з фахівцем центру
планування сім’ї для студентів (за
окремим графіком)
Психологічна профілактика
спрямована на попередження
депресій, залежностей та стресів;
психологічна допомога у
вирішенні різноманітних питань в
житті студентів та співробітникам

Заходи щодо профілактики
безпеки дорожнього руху
(Закони України «Про дорожній
рух», «Про перевезення людей)

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.

3.3.7.

Проведення бесід в академічних
групах з актуальних питань
морального виховання
Місячник милосердя «Створи
добро»

Бесіди «Виховання культури
міжнаціональних відносин» для
студентів 1-4 курс
Організація заходів з нагоди
відзначення Міжнародного дня
толерантності

Організація привітальної програми
до Дня Св. Валентина
Організація заходів, присвячених
Міжнародному жіночому Дню
Тиждень солідарності з народами,
які борються проти расизму та
расової дискримінації до
Міжнародного дня боротьби за
ліквідацію расової дискримінації

3.3. Моральне виховання
Протягом року Декани факультетів,
за окремим
керівники академічних
графіком
груп з виховної роботи
Вересень, грудень Проректор з науково2018 р.,
педагогічної роботи, ППО
квітень 2019 р. працівників, органи
студентського
самоврядування
Жовтень 2018 р. Практичний психолог
соціально-психологічної
служби університету
16 листопада
Декани факультетів,
2018 р.
керівники академічних
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування

Лютий 2019 р.
Березень 2019 р.

Березень 2019 р.

Органи студентського
самоврядування
Керівники академічних
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування
Керівники академічних
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування

Обговорення тематичних тем,
участь у Всеукраїнському
конкурсі «Моральний вчинок»
Проведення благодійних акцій,
метою яких є надання допомоги
літнім людям, ветеранам,
інвалідам та малозабезпеченим
верствам населення тощо

Проведення виховних годин та
лекцій щодо днів національної
культури, національних свят, а
також культурно-мистецьких
акцій, спрямованих на формування толерантності, поваги до
культури, історії, звичаїв і
традицій різних національностей

Проведення акцій, обговорення
питань на лекціях

3.3.8.

Організація заходів, присвячених
Дню Матері

Травень 2019 р.

3.3.9.

Участь в загальноміських заходах
до Дня захисту дітей та до Дня
молоді

Протягом року

3.3.10.

Проведення тематичних читацьких
конференцій та диспутів за
художніми творами на морально–
етичну тематику
Забезпечення інформаційною
літературою у гуртожитках
інформаційних куточків з питань
морально-етичного виховання

Протягом року

3.3.12.

Проведення бесід, диспутів,
круглих столів, спрямованих на
виховання морально–етичних засад
поведінки і світогляду студентської
молоді

Протягом року

3.3.13.

Проведення колективних
(індивідуальних) бесід, круглих
столів, спрямованих на

Протягом року

3.3.11.

Протягом року

Керівники академічних
груп з виховної роботи,
Молодіжна організація
університету
Проректор з науковопедагогічної роботи, ППО
студентів, Молодіжна
організація університету,
відділ молодіжної
політики та соціального
розвитку

Проведення бесід в академічних
групах, привітання матерів
Відвідування підшефних шкілінтернатів з подарунками з
нагоди відзначення Дня захисту
дітей, Дня Святого Миколая,
Нового року тощо; проведення
святкових творчих концертів та
привітань до учнів підшефних
шкіл і виховних комплексів

Керівники академічних
груп з виховної роботи,
Молодіжна організація
університету
Декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
студентські ради
гуртожитків
Проректор з науковопедагогічної роботи,
декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
Молодіжна організація
університету
Проректор з науковоЗакон України «Про запобігання
педагогічної роботи, дека- та протидію домашньому
ни факультетів, керівни- насильству» від 07.12.2012 №

інформаційно-профілактичну
діяльність щодо запобігання та
протидію домашньому насильству
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

ки академічних груп з
виховної роботи, соціально-психологічна служба
3.4. Інтелектуально-духовне виховання
Зустрічі з визначними
За окремим
Проректор з науковоособистостями, Почесними
графіком
педагогічної роботи,
громадянами Харкова та області,
декани факультетів,
фахівцями, діячами науки та
керівники академічних
культури, керівниками
груп з виховної роботи,
підприємств; проведення
Молодіжна організація
виробничих екскурсій
університету
Залучення студентів до участі в
Протягом року
Проректори з науковонауково-практичних і звітних
за окремим
педагогічної роботи,
конференціях університету,
графіком
декани факультетів,
гуртках художньої самодіяльності,
керівники академічних
інтелектуальних іграх, засіданнях
груп з виховної роботи,
Дебатного клубу, студентського
органи студентського
театру «Кузнеці» тощо
самоврядування
Заходи щодо формування духовної
За окремим
Проректор з науковокультури людини
графіком
педагогічної роботи,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
ППО студентів,
Молодіжна організація
університету
Проведення фотовиставок стуЗа окремим
Проректор з науководентських робіт, які висвітлюють
графіком
педагогічної роботи,
красу та барвистість Харківської
ППО студентів,
області, м. Харкова, України в
Молодіжна організація
цілому, провідних країн світу
університету
Організація заходів до Дня
Жовтень 2018 р., Проректор з науково-

2229, Методичні рекомендації,
розроблені спільно з Міністерством молоді та спорту України
Залучення до спілкування зі
студентської молоддю випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця
(гордість Харкова та України);
проведення екскурсій на
виробництва, на яких працюють
випускники університету
Проведення інтелектуальних ігор
«Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг»,
дебатних турнірів за різних
тематичних напрямів, участь в
святкових творчих концертах та в
збірній команді КВК ХНЕУ ім. С.
Кузнеця
Проведення лекцій, дебатних
турнірів, диспутів з питань
духовності молоді та філософські
бесіди на тему «Духовність
українського народу»
Конкурс фотографій і плакатів

Участь у міських проектах;

працівників освіти, Дня науки

Травень 2019 р.

педагогічної роботи,
органи студентського
самоврядування, відділ
молодіжної політики та
соціального розвитку
Вересень 2018 р. Проректор з науково-педагогічної роботи, директор бібліотеки університету, органи студентського самоврядування, відділ
молодіжної політики та
соціального розвитку,
кафедра управління
соціальними комунікаціями, ППО студентів
Жовтень 2018 р. Керівники академічних
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування
Листопад 2018 р. Керівники академічних
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування

3.4.6.

Всеукраїнський день бібліотек

3.4.7.

Відзначення Міжнародного дня
громадян похилого віку

3.4.8.

100 років з часу заснування
Національної бібліотеки
Української Держави

3.4.9.

100 років з дня заснування
Української академії наук

Листопад 2018р.

3.4.10.

240 років з дня народження
Григорія Квітки-Основ’яненка

Листопад 2018р.

Науково-дослідний
сектор, керівники
академічних груп з
виховної роботи
Керівники академічних
груп з виховної роботи,
кафедра українознавства

проведення книжкової виставки
наукових видань професорськовикладацького складу ХНЕУім. С.
Кузнеця
Участь в оргзаходах ХОДА,
міської Ради

Тематичні бесіди, круглі столи,
кураторські години в
студентських групах
100 років з часу заснування Національної бібліотеки Української
Держави (нині – Національна
бібліотека України імені В. І.
Вернадського НАН України)
100 років з дня заснування
Української академії наук засована 27.11.1918 році (нині – Національна академія наук України)
Проведення відкритого вечора
стосовно обговорення життя,
творчості і громадської діяльності

3.4.11.

Організація заходів до Дня
Всесвітньої поезії

3.5.1.

Пошук творчих талантів, організація роботи гуртків художньої
самодіяльності університету
Проведення вечорів знайомств
першокурсників

3.5.2.

3.5.3.

Відвідування мистецьких заходів,
музеїв, театрів, тематичних
виставок, пленерів тощо

3.5.4.

Залучення студентів до участі в
Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах, виставках, до концертної
діяльності в місті, області, регіоні
на сценічних майданчиках
Організація виступів художніх

3.5.5.

та мовної підготовки
іноземних громадян
Березень 2019 р. Проректор, заступники
деканів, керівники академічних груп з виховної
роботи, органи студентського самоврядування,
кафедра українознавства
та мовної підготовки
іноземних громадян
3.5. Естетичне виховання
Вересень 2018 р. Молодіжний центр,
Молодіжна організація
університету
Вересень 2018 р. Декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування університету (гуртожитків)
Протягом року, Проректор з науковоза окремим
педагогічної роботи,
графіком
керівники академічних
груп з виховної роботи,
ППО студентів
Протягом року Проректор з науковопедагогічної роботи,
Молодіжний центр
Протягом року

ППО університету,

Григорія Квітки-Основ’яненка
Проведення відкритого вечора
Всесвітньої поезії; конкурс читців
віршів

Об`яви, співбесіди,
прослуховування, кастинги
Гуртожитки, ТРЦ «Місто»

3.5.6.

колективів і окремих виконавців
університету, виставок творчих
робіт студентів, працівників
Організація та проведення
конкурсів студентської
самодіяльності

3.5.7.

Організація звітних концертів
художньої самодіяльності,
народних аматорських колективів

3.6.1.

Організація проведення
фотоконкурсу «Цікавинки мого
краю»

3.6.2.

Участь в екологічних проектах в
рамках соціально-екологічного
розвитку м. Харкова та міст
області

3.6.3.

Проведення читань, «круглих
столів», присвячених Дню
довкілля, здоров’ю, екології та
єдності з природою

3.6.4.

Організація проведення акцій з
благоустрою прилеглої території і
приміщень в університеті та у

Протягом року,
за окремим
графіком

Молодіжний центр,
Молодіжна організація
університету
Проректор з науковопедагогічної роботи,
декани факультетів, ППО
студентів, органи студентського самоврядування ,
Молодіжний центр
Молодіжний центр

«Дебют першокурсника»,
«Студентська весна», «Міс
факультетів (університету)»,
конкурс «Гостинність
гуртожитків», студентський театр
«Кузнеці»

Протягом року,
за окремим
графіком
3.6. Екологічне виховання
Протягом року, Проректор з науковоПроведення виставок
за окремим
педагогічної роботи,
графіком
заступники деканів, ППО
студентів
Жовтень 2018 р. Проректор з науковопедагогічної роботи,
кафедра публічного
адміністрування та
регіональної економіки
Квітень 2018 р. Проректор з науковопедагогічної роботи, декани факультетів, керівники академгруп з виховної
роботи, Молодіжна
організація університету
Квітень 2019 р. Проректор з науковоПроведення суботників, акцій «За
педагогічної роботи,
чисте довкілля»
декани факультетів,

гуртожитках

3.6.5.

Організація конкурсу до
Українського Дня навколишнього
середовища

3.6.6.

Диспут «Екологічні проблеми
регіону»

3.6.7.

Участь у Всеукраїнських акціях з
благоустрою

3.7.1.

Участь студентів та співробітників
університету у проведенні
всеукраїнських, місцевих та
університетських масових
трудових акціях
Здійснення контролю за
дисципліною студентів

3.7.2.

3.7.3.

Лекція (бесіда, диспут) з

керівники академічних
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування, відділ
молодіжної політики та
соціального розвитку
Квітень 2019 р. Проректор з науковопедагогічної роботи, ППО
студентів, Молодіжна
організація університету
Квітень 2019 р. Декани факультетів, керівники академічних груп
з виховної роботи, представники дебатного клебу
За окремим
Проректор з науково-пеграфіком
дагогічної роботи, декани
факультетів, ППО студентів, органи студентського
самоврядування, відділ
молодіжної політики та
соціального розвитку
3.7. Трудове виховання
Протягом року ППО студентів,
органи студентського
самоврядування
Протягом року
Протягом року,

Декани факультетів,
керівники академічних
груп з виховної роботи
Декани факультетів,

Проведення конкурсу на кращий
екологічний плакат, есе,
радіозвернення, відеокліпи

«Посади своє дерево», «Зелена
весна», «За чисте довкілля»

професійної діяльності та
реалізації особистості в житті

3.7.4.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

за окремим
графіком

керівники академічних
груп з виховної роботи,
СПС університету
Організація робіт молодіжних
Протягом літніх Проректор з науковотрудових загонів у м. Харкові та
канікул
педагогічної роботи,
Харківській області
відділ працевлаштування
студентів
3.8. Фізичне виховання та залучення до здорового способу життя
Залучення студентів до спортивних Протягом року Проректор з науковоПроведення бесід зі студентами,
секцій і організація їх занять
педагогічної роботи,
спортивних ігор, обговорення
керівники академічних
питань здорового способу життя з
груп з виховної роботи,
метою підтримки психічного і
кафедра фізичного
фізичного здоров’я
виховання та спорту, СПС
університету
Участь спортивних команд
Протягом року Проректор з науковоуніверситету в районних, обласних,
педагогічної роботи,
всеукраїнських змаганнях
кафедра фізичного
виховання та спорту
Проведення агітаційної та
Протягом року Керівники академічних
Проведення бесід та акцій
просвітницької роботи серед
груп з виховної роботи,
студентів, спрямованої на
органи студентського
попередження шкідливих звичок у
самоврядування,
студентської молоді
працівники медпункту
університету
Організація спартакіад серед
Вересень 2018 р. Кафедра фізичного вихофакультетів під девізом «Живи
вання та спорту, Молоздорово»
діжна організація університету, ППО студентів
Організація спартакіади серед
Вересень-жовтень ППО студентів, кафедра
студентів, які проживають у
2018 р.
фізичного виховання та

гуртожитках
Організація заходів щодо
Всесвітнього дня футболу
Організація товариських змагань,
турнірів з різних видів спорту

Грудень 2018 р.

3.8.8.

Пропаганда здорового способу
життя та спортивних здобутків

Протягом року

3.8.9.

Кураторська година на тему:
«Про профілактику та запобігання
розповсюдженню в студентському
середовищі негативних явищ»
Міжнародний день відмови від
тютюнопаління
Просвітницька акція до Дня
боротьби зі СНІДом

Протягом року

3.8.6.
3.8.7.

3.8.10.
3.8.11.

Протягом року

Листопад 2018 р.
Грудень 2018 р.,
протягом року

спорту, органи студентського самоврядування
гуртожитків університету
Кафедра фізичного
виховання та спорту
Проректор з науковопедагогічної роботи,
декани факультетів,
кафедра фізичного
виховання та спорту,
органи студентського
самоврядування
Адміністрація
університету, декани
факультетів, керівники
академічних груп з
виховної роботи, органи
студентського
самоврядування
Керівники академічних
груп з виховної роботи
Органи студентського
самоврядування
Проректор з науковопедагогічної роботи,
органи студентського
самоврядування, ППО
студентів, СПС універ-

Проведення футбольних турнірів
серед команд факультетів
Проведення спортивних заходів з
футболу, дзюдо, баскетболу,
спортивної аеробіки, самбо,
настільного тенісу, волейболу,
спортивної гімнастики, туризму,
атлетизму, гирьового спорту,
шахів, шашок, петанку, тенісу,
таеквондо, кендо
Лекції щодо недопущення
тютюнопаління та вживання
алкогольних напоїв, наркотичних
засобів безпосередньо на
території навчальних закладів та в
житті; оформлення спортивних
стендів, інформаційних листків
Проведення бесід зі студентами
присвячених здоровому способу
життя, небезпеці вживання
наркотиків, та проблемі СНІДу
Проведення акції «Викинь
цигарку»
Проведення акції «Червона
стрічка» (символ солідарності
із ВІЛ-позитивними та хворими
на СНІД); випуск стінних газет,
бесіда з профілактики ВІЛ-

3.8.12.

3.8.13.

3.8.14.

3.8.15.

3.8.16.

3.8.17.

ситету, медпункт
Організація спортивних свят до
Вересень 2018 р., Кафедра фізичного
Дня фізичної культури і спорту
квітень 2019 р. виховання та спорту,
України, Всесвітнього дня здоров’я
органи студентського
самоврядування
Проведення заходів щодо
Червень 2019 р. Декани факультетів,
відзначення Міжнародного дня
керівники академічних
боротьби з наркоманією
груп з виховної роботи,
органи студентського
самоврядування, СПС
університету
Проведення Всесвітнього дня
Червень 2019 р. ППО працівників, ППО
донора
студентів, органи студентського самоврядування
Участь у Міжнародному
Квітень 2019 р. Проректор з науково-пехарківському марафоні
дагогічної роботи, кафедра фізичного виховання та
спорту, ППО працівників,
ППО студентів
Проведення турнірів, спартакіад,
Постійно
Кафедра фізичного
ігор різних рівнів тощо на фізичновиховання та спорту,
оздоровчому комплексі (ФОК)
ППО працівників, ППО
університету
студентів
Надання ігрових майданчиків та
Постійно
Кафедра фізичного
всебічної допомоги студентам,
виховання та спорту,
громадянам-інвалідам
ППО працівників, ППО
студентів

Заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи)

інфекції
Бесіди щодо здорового способу
життя, фізіологічних особливостей організму, норм харчування,
фізичних навантажень
Проведення виховних бесід з
формування здорового способу
життя серед студентської молоді

Участь у акції до Дня донора
У рамках Марафону
організовуються забіги на
дистанції: 42 км., 10 км. та мінімарафони - 3 км., 5 км.

Співпраця з об’єднанням
«Інваспорт», інших об’єднань
громади з вадами зору, слуху
тощо

О.Г. Зима

