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№ 

з/п 

Назва заходів Термін виконання Відповідальний за 

виконання 

Примітка 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1.1. Розробка та затвердження плану  

роботи соціально-психологічної 

служби університету ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця 

До 31.08.2020 р. Проректор з науково-

педагогічної роботи, відділ 

молодіжної політики та 

соціального розвитку, 

практичний психолог 

 

1.2. Вивчення та узагальнення досвіду 

інших ЗВО по роботі соціально-

психологічних служб 

Постійно Практичний психолог СПС 

університету  

(Кутвицька Т.О.) 

 

1.3. Психологічна підтримка 

(профілактика) у відносинах з 

пільговим контингентом студентів:  

- що постраждали унаслідок 

Чорнобильської катастрофи та мають 

статус потерпілих; 

- які мають групу інвалідності; 

- дітей-сиріт і дітей, що були 

позбавлені батьківського піклування; 

- з числа багатодітних сімей; 

- внутрішньопереміщені особи  з зони 

ООС 

Постійно Адміністрація університету, 

декани факультетів, 

керівники  академічних 

груп  з виховної роботи, 

соціально-психологічна 

служба університету, ППО 

студентів, аспірантів та 

докторантів 
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1.4. Профорієнтаційна робота в підшефних 

школах м. Харкова, Харківської 

області та України (з виконанням 

вимог протиепідемічних заходів): 

- проведення Зимової школи 

«Тестування абітурієнтів» для учнів на 

базі  університету  

- проведення Весняної школи 

«Профорієнтаційна сесія» для учнів на 

базі  університету; 

- проведення пробного ЗНО для учнів 

на базі  університету 

- проведення Літньої школи «Мій 

майбутній професійний вибір» для 

учнів ЗНЗ на базі  університету 

 

 

 

 

Січень 2021 р.  

 

 

Березень 2021 р. 

 

 

Квітень 2021 р. 

 

Червень 2021 р. 

Структурні підрозділи 

ХНЕУ  ім. С. Кузнеця, 

представники органів 

студентського  

самоврядування, відділ 

забезпечення якості освіти 

та інноваційного розвитку, 

відділ маркетингу та 

корпоративних 

комунікацій, радник 

ректора, соціально-

психологічна служба 

університету 

Профорієнтаційна робота з 

учнями шкіл міст України, 

оновлення  рекламно-

інформаційних стендів у 

школах та ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, проведення виставок-

презентацій тощо  

2. ВИХОВНА РОБОТА З ПЕРШОКУРСНИКАМИ 

2.1. Проведення циклу лекцій 

«Університетська освіта» для студентів 

І курсу  

(з виконанням вимог протиепідемічних 

заходів) 

З 15 по 19 вересня 

2020 р. 

Адміністрація універси-

тету, декани факультетів, 

Молодіжний центр, ППО 

студентів, органи студент-

ського самоврядування,  

СПС  університету, 

представники медпункту 

Ознайомлення студентів І курсу 

з адміністрацією університету, 

процесом навчання, відпочинку 

та побуту, системою 

студентського самоврядування, 

новою системою 

медобслуговування 
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2.2. Організація та проведення 

психологічних тренінгів для студентів І 

курсу з метою адаптації до навчання в 

університеті (з виконанням вимог 

протиепідемічних заходів) 

Вересень 2020 р. Проректор з науково-

педагогічної роботи,   

соціально-психологічна 

служба університету 

Організаційні online 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 

ЗВО 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

3.1. Національно-патріотичне виховання 

3.1.1. Організаційна і виховна робота зі 

студентами щодо толерантності і 

терпимості  у міжнаціональних 

відносинах, питаннях збереження 

миру, злагоди між усіма народами, 

етнічними, національними, 

релігійними групами тощо 

Протягом року Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

декани факультетів,  

керівники академічних 

груп з виховної роботи,  

соціально-психологічна 

служба  університету 

Проведення бесід у групах 

«Виховання культури 

міжнаціональних відносин» 

для студентів  

1-4 курсів 

 

3.2. Громадсько-правове виховання 

3.2.1. Індивідуальні бесіди зі студентами – 

порушниками дисципліни 

(з виконанням вимог протиепідемічних 

заходів) 

Протягом року Адміністрація університету, 

декани факультетів, 

керівники академічних груп 

з виховної роботи,  

соціально-психологічна 

служба університету 

За окремим графіком 
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3.2.2. Зустрічі в студентських колективах з 

представниками влади, 

представниками правоохоронних 

органів, міським центром «Довіра», 

тощо (з виконанням вимог 

протиепідемічних заходів) 

Протягом року Адміністрація університету, 

декани факультетів, 

керівники академічних груп 

з виховної роботи,  

соціально-психологічна 

служба університету 

За окремим графіком 

3.2.3. Боротьба з корупцією в університеті за 

проектом  «ЗВО: корупція – STOP» 

Постійно Адміністрація університету,  

органи студентського 

самоврядування 

університету, соціально-

психологічна служба  

університету 

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 

(з виконанням вимог протиепідемічних 

заходів) 

Жовтень 2020 р. 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 

3.2.5. Проведення заходів з профілактики 

поширення ксенофобських і 

расистських проявів серед студентської 

молоді 

(з виконанням вимог протиепідемічних 

Протягом року, 

за окремим 

графіком 

Адміністрація університету, 

декани факультетів,  

керівники академічних груп 

з виховної роботи,  органи 

студентського 

Проведення акцій, 

конференцій, семінарів, 

круглих столів, громадських 

слухань, дебатів з означеної 

проблеми за участі 
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заходів) самоврядування,  соціально-

психологічна служба  

університету 

представників МЗС, СБУ, 

МВС, державних органів, 

міжнародних та громадських 

організацій, кореспондентів 

провідних ЗМІ 

3.2.6. Проведення роботи, пов’язаної з 

запобіганням правопорушень серед 

неповнолітніх (з виконанням вимог 

протиепідемічних заходів) 

Протягом року, 

за окремим 

графіком 

Декани факультетів,   

керівники академічних груп 

з виховної роботи,  

соціально-психологічна 

служба університету 

Індивідуальні та групові 

консультації 

3.2.7. Ведення обліку правопорушень серед 

студентів 

Протягом року Декани факультетів,   

керівники академічних груп 

з виховної роботи,  

соціально-психологічна 

служба  університету 

 

3.2.8. Міжнародний день сім’ї  Травень 2021 р. Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

СПС університету 

Зустріч з фахівцем центру 

планування сім’ї для студентів 

(за окремим графіком) 

3.2.9. Індивідуальні консультації студентів за 

розкладом (телефон та скринька 

довіри) 

(з виконанням вимог протиепідемічних 

заходів) 

Протягом року Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

соціально-психологічна 

служба  університету 

Психологічна профілактика 

спрямована на попередження 

депресій, залежностей та 

стресів; психологічна 

допомога у вирішенні 

різноманітних питань в житті 

студентів та співробітників 
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3.2.10. Постійна роз’яснювальна робота по 

адаптації до навчання в університеті 

студентів з зони бойових дій (зі східної 

частини країни) 

Протягом року Проректор з науково-

педагогічної роботи, декани 

факультетів, СПС 

університету,  керівники 

академічних груп з виховної 

роботи 

 

 

3.2.11. Проведення позанавчальної роботи Протягом року 

(за необхідністю) 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, декани 

факультетів,    

СПС університету,  

керівники академічних груп 

з виховної роботи, відділ 

молодіжної політики та 

соціального розвитку 

 

Положення «Про організацію 

позанавчальної роботи зі 

студентами ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця» 

3.2.12. Організації інклюзивного навчання Протягом року 

(за необхідністю) 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

керівники академічних груп 

з виховної роботи, відділ 

молодіжної політики та 

соціального розвитку,  СПС 

університету 

 

 

Положення «Про організацію 

інклюзивного навчання у  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця» 
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3.3. Моральне виховання 

3.3.1. Бесіди «Виховання культури 

міжнаціональних відносин» для 

студентів 1-4 курсів (з виконанням 

вимог протиепідемічних заходів) 

 

 

Жовтень 2020 р. Практичний психолог  

соціально-психологічної 

служби університету  

 

3.3.2. Проведення колективних 

(індивідуальних) бесід, круглих столів, 

спрямованих на інформаційно-

профілактичну діяльність щодо 

запобігання та протидію домашньому 

насильству 

(з виконанням вимог протиепідемічних 

заходів) 

 

 

Протягом року Проректор з науково-

педагогічної роботи, декани 

факультетів,  керівники 

академічних груп з виховної 

роботи, соціально-

психологічна служба 

Закон України «Про 

запобігання та протидію 

домашньому насильству» від 

07.12.2012 № 2229, Методичні 

рекомендації, розроблені 

спільно з Міністерством 

молоді та спорту України 

3.4. Трудове виховання 

3.4.1. Лекції (бесіди, диспути) з професійної 

діяльності та реалізації особистості в 

житті (з виконанням вимог 

протиепідемічних заходів) 

 

 

Протягом року,  за 

окремим графіком 

Декани факультетів,   

керівники академічних груп 

з виховної роботи, СПС 

університету 
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