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КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
на 2015 -2016 навчальний рік 

 
№№ 
п/п Напрямок Заходи Термін 

виконання Відповідальний 

І Організаційні 
заходи 

1. Провести святкові заходи до «Дня знань». 
2. Спланувати та реалізувати комплекс заходів щодо 

підготовки до проведення Дня університету. 
3. Провести заходи щодо участі університету у 

Всеукраїнському фестивалі художньої творчості серед 
колективів ВНЗ аграрної освіти «Софіївські зорі». 

4. Організувати студентську молодь університету для участі в 
тематичних наукових та інших обласних регіональних та 
Всеукраїнських конкурсах. 

5. Реалізувати План заходів щодо виконання 
«Загальнодержавної програми підтримки молоді». 

6. Здійснити комплекс заходів щодо участі університету у 
Всеукраїнській програмі «Відродження села – справа 
молодих». 

7. Розробити та реалізувати комплекс заходів щодо виконання 
Указу Президента України «Про стратегію національно-
патріотичного виховання ... молоді на 2016 – 2020 роки». 

8. Розробити та реалізувати комплекс заходів щодо виконання 
наказу МОН «Про заходи щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання ... молоді». 

9. Сформувати всі структури студентського самоврядування 

Вересень 
Вересень 
 
Протягом 
навч. року 
 
Протягом 
навч. року 
 
Протягом 
навч. року 
Протягом 
навч. року 
 
Протягом 
навч. року 
 
Протягом 
навч. року 
 
Вересень 

Ректорат, ЦКіД. 
Ректорат, деканати. 
 
Ректорат, деканати, ЦКіД. 
 
 
Ректорат, деканати. 
 
 
Ректорат, деканати. 
 
Ректорат 
 
 
Ректорат 
 
 
Ректорат 
 
 
Ректорат, деканати, 



університету (ввести в Ради різних рівнів студентів 1 – 2-го 
курсів), організувати роботу студентських Рад всіх рівнів. 

10. Обрати студентський актив академічних груп (старост, їх 
заступників, профоргів груп). 

11. Підготувати та провести семінари кураторів груп 1-го курсу, 
на факультетах, в університету в цілому на постійній основі. 

12. Організувати та провести семінари підвищення кураторської 
майстерності на факультетах, в університеті в цілому. 

13. Скласти, плани роботи кураторів (наставників), графіки 
проведення кураторських годин студентських груп. 

14. Запровадити кураторську годину щотижня. 
 
15. Кураторам груп при плануванні тематик кураторських годин 

зробити акцент на заходах національно-патріотичного 
спрямування. 

16. Запровадити щосеместрові звіти кураторів груп за 
підсумками їх виховної роботи на засіданнях кафедр 
факультетів. 

17. Скласти план-графік виховної роботи і чергування кафедр в 
гуртожитках. Організувати роботу кафедр в гуртожитку. 

18. Скласти графік зустрічей-виступів ректорату зі студентами з 
ціллю всебічного інформування студентів про 
життєдіяльність університету. 

19. Забезпечити кураторів інформацією з Системи навчально-
виховної роботи університету, її структурних підрозділів – 
поновити «Організаційні матеріали куратора групи». 

20. Поновити (організувати) роботу Комісій Системи навчально-
виховної роботи, колективів художньої самодіяльності, 
клубів ЦКіД, спортивних секцій та спортклубу університету. 

21. В науковій бібліотеці університету на постійній основі 
проводити тематичні книжкові виставки, просвітницькі 
заходи до знаменних дат, подій тощо. 

22. Розширити мережу клубів за інтересами на кафедрах. 

 
 
Вересень 
 
Вересень 
 
Протягом 
навч. року 
Вересень 
 
Протягом 
навч. року 
Вересень, 
 
 
Лютий, 
Червень 
 
Вересень 
 
Вересень 
 
 
Вересень 
 
 
Вересень 
 
 
Протягом 
навч. року 
 
Протягом 

Президія студентської Ради 
університету 
Деканати 
 
Ректорат, деканати, 
Рада кураторів 
Ректорат, деканати, 
Рада кураторів 
Заст. деканів по ОВР, зав. 
кафедрами, куратори. 
Ректорат, деканати 
 
Заст. деканів по ОВР, зав. 
кафедрами, куратори. 
 
Заст. деканів по ОВР, зав. 
кафедрами, куратори. 
 
Ректорат, деканати. 
 
Ректорат, деканати. 
 
 
Ректорат, Рада кураторів. 
 
 
Ректорат, деканати, 
кафедри. 
 
Наукова бібліотека 
 
 
Заст. деканів по ОВР, зав. 



 
23. Скласти плани роботи студентських Рад гуртожитків 

факультетів, університету. Організувати змістовну роботу 
студентських рад всіх рівнів. 

24. Налагодити співпрацю студентських рад університету та 
коледжів ТДАТУ. 

 
25. Забезпечити участь студентства університету в молодіжних 

акціях різних рівнів. 
 
26. Організувати випуск студентського додатку, (студентської 

сторінки) до університетської газети. 

навч. року 
Вересень 
 
 
Протягом 
навч. року 
 
Протягом 
навч. року 
 
Протягом 
навч. року 

кафедрами 
Ректорат, Президія 
студентської Ради 
університету 
Ректорат, Президія 
студентської Ради 
університету 
Ректорат, Президія 
студентської Ради 
університету 
Ректорат, Президія 
студентської Ради 
університету 

ІІ Проведення 
виховних 
годин в 

студентських 
групах. 

Проведення виховних годин згідно з календарним планом 
виховної роботи кафедри, куратора, що має передбачити: 

на всіх курсах 
1. Результати та аналіз поточних контролів за Кредитно-

модульною системою організації навчального процесу. 
2. Аналіз результатів поточних контролів знань, ПМК, 

ректорських контрольних робіт, екзаменаційних сесій. 
3. Зустрічі студентів групи з керівництвом факультету, 

університету. 
4. Бесіди та зустрічі до знаменних та святкових дат. 
5. Інформація про поточні справи та події у державі і за 

кордоном. 
6. Про права та обов'язки студентів ВНЗ України, ТДАТУ. 
7. Питання поліпшення національно-патріотичного виховання 

студентської молоді. 
8. Фізичне виховання – здоров'я нації (інформація про 

діяльність спортивних секцій Спортивного клубу «ТДАТУ»). 
на 1-му курсі 

1. Знайомство з групою, опитування та анкетування студентів, 
обрання активу групи. 

 
 
 
Протягом 
навчального 
року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протягом 
навчального 

 
 
 
Ректорат, деканати, 
Рада кураторів, 
зав. кафедрами,  
куратори груп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректорат, деканати, 
Рада кураторів, 



2. Ознайомлення студентів з «Кодексом честі ТДАТУ». 
3. Ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього 

розпорядку університету, його структурою. 
4. Ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього 

розпорядку в гуртожитках університету. 
5. Гуртожиток - рідний дім для студента на 4 - 6 років. 
6. Відмінність методів навчання у ВНЗ від шкільних. 
7. Організація робочого дня студента. 
8. Книга - джерело знань (самостійна робота, робота наукової 

бібліотеки). 
9. Фізична культура і спорт (зустрічі з видатними 

спортсменами Спортивного клубу «ТДАТУ»). 
10. Культура поведінки. 
11. Відвідування музею університету, краєзнавчого музею міста. 

на 2-му курсі 
1. Режим дня - навчання та відпочинок. 
2. Як знайти потрібну інформацію в Інтернеті, книгу в 

бібліотеці. 
3. Необхідні вправи для людей розумової праці. 
4. Культура та навчання. 
5. Із історії етики (корпоративна культура). 
6. За здоровий спосіб життя. 
7. Паління, алкоголь, наркотики – профілактичні заходи. 
8. Фізична культура і спорт (зустрічі з видатними 

спортсменами Спортивного клубу «ТДАТУ»). 
9. Взаємодія людей в процесі спілкування. Ввічливість на 

кожний день. 
на 3-му курсі 

1. Графік освітнього процесу - закон життя студента. 
2. Сім’я - осередок суспільства. 
3. Мораль і ринкові відносини. 
4. Методичні видання зі спеціальності - підвищення 

кваліфікації спеціаліста. 

року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протягом 
навчального 
року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протягом 
навчального 
року 
 
 

зав. кафедрами,  
куратори груп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректорат, деканати, 
Рада кураторів, 
зав. кафедрами, 
куратори груп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректорат, деканати, 
Рада кураторів, 
зав. кафедрами,  
куратори груп. 
 



5. Наукова фантастика - розвага чи розвиток. 
6. Фізична культура і спорт (зустрічі з видатними 

спортсменами Спортивного клубу « ТДАТУ»). 
7. Проблеми краси в кіно, мистецтві. 

На 4, 5, 6-му курсах 
1. Реферативні збірники наукових робіт. 
2. Патентний пошук. 
3. Яку комп’ютерну технічну та іншу бібліотеку повинен мати 

фахівець. 
4. Про сім’ю і шлюб. 
5. Політика і моральність. 
6. Духовність і інтелігентність. 
 

 
 
 
 
 
Протягом 
навчального 
року 

 
 
 
 
 
Ректорат, деканати, 
Рада кураторів, 
зав. кафедрами,  
куратори груп. 

З метою формування людини готової до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української 
держави, вивчення бойових традицій та героїчних сторінок українського народу, збройних сил України, 
формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, бажання працювати для 

процвітання свого народу та готовності захищати свою державу: 

ІІІ Національно-
патріотичне 
виховання 

1. Здійснювати заходи, спрямовані на формування у 
студентської молоді поваги до Конституції України, 
символів України. 

2. Прийняти участь у обласному літературно-дослідницькому 
конкурсі «Патріотизм у долі Запоріжжя», у обласній 
благодійній акції «Подаруй прапор українському солдату» 
тощо. 

3. Прийняти участь у благодійних, волонтерських акціях 
«Відчуй серцем! Допоможи Героям!», в рамках якої 
проводиться збір продуктів харчування, теплих речей, проти 
застудних та противірусних препаратів, засобів особистої 
гігієни для військових які беруть участь в АТО. 

4. Прийняти участь у конференціях різних рівнів з 
національно-патріотичного виховання молоді. 

5. Сприяти забезпеченню функціонування української мови як 
державної в усіх сферах суспільного життя. 

Протягом 
навч. року. 
 
Жовтень, 
листопад 
 
 
Протягом 
навч. року 
 
 
 
Протягом 
навч. року 
Протягом 
навч. року: 

Ректорат, деканати, наукова 
бібліотека, ЦКіД. 
 
Ректорат, Президія 
студентської Ради 
університету 
 
Ректорат, Президія 
студентської Ради 
університету 
 
 
Ректорат, деканати 
 
Ректорат, деканати, наукова 
бібліотека, відділ ТЗН і інф. 



6. Відвідати музей університету, ознайомитись з історією 
університету, рідного краю. 

7. На факультетах оформити (поновити): стенди «З історії 
факультету», дошки «Відмінники навчання». 

8. Провести лекції, бесіди, екскурсії, присвячені святам, подіям 
в житті українського народу: 

- річниця звільнення України, м. Мелітополя від німецько-
фашистських загарбників, 
- День молитви за всіх полеглих за волю і державність 
України, День українського козацтва (Покрова), 
- Міжнародний день ООН, 
- День української мови і письменності, 
- Міжнародний день студентів, 
- День працівників сільського господарства, 
- День Захисника України, 
- День Козацтва, 
- День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій, 
- День гідності і Свободи, 
- День Соборності України, 
- День Енергетика, День Маркетолога тощо, 
- Різдво Христове, 
- День святого Валентина, 
- Міжнародний жіночий день, 
- День Міжнародної солідарності трудящих, 
- День Перемоги, 
- Міжнародний день пам’ятників та історичних місць, 
- День Землі та ряд інших. 
9. Організувати і провести цикл лекцій на тему «Я – 

громадянин України». 
10. Провести цикл лекцій «Європейський вибір України», «Дні 

Європи в Україні». 
11. Провести ряд заходів «Різдвяні традиції українського 

народу». 

Жовтень 
 
Жовтень 
 
Протягом 
навч. року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протягом 
навч. року 
Протягом 
навч. року 
Січень - 
лютий 

Деканати, куратори груп. 
 
Деканати. 
 
Рада кураторів, заст. деканів 
з ОВР, зав. кафедрами, 
куратори груп, комісії 
Системи НВР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деканати, комісія з націон.-
культ. відродження 
Деканати, комісія з націон.-
культ. відродження 
Деканати, комісія з націон.-
культ. відродження 



12. Активізувати рух студентської молоді за збереження і 
примноження традицій українського народу «Моя земля – 
земля моїх батьків». 

13. Провести святковий тиждень до Дня української мови і 
писемності. 

14. В межах діяльності комісії з національно-культурного 
відродження організувати оформлення «Світлиць святкових 
подій» в гуртожитках університету. 

15. Забезпечити змістовну роботу волонтерських груп 
факультетів у закріплених школах-інтернатах, дитячих 
будинках, центрах реабілітації дітей, інвалідів тощо. 

16. Забезпечити функціонування в університеті студентського 
ДНД. 

 

Протягом 
навч. року 
 
Листопад 
 
Протягом 
навч. року 
 
Протягом 
навч. року 

Декани, комісія з 
національно-культурного 
відродження. 
Деканати, комісія з націон.-
культ. відродження 
Деканати, комісія з націон.-
культ. відродження 
 
Деканати, зав. кафедрами,  
куратори груп. 
 
Ректорат, деканати, 
Президія студентської Ради 
університету 

З метою прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина України, Конституції, державної 
символіки, розвитку правової орієнтації, дотримання правових норм, обов’язків громадянина України, 

розвитку моральних почуттів, потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в 
суспільстві, опанування духовною культурою нації, загальнолюдськими моральними цінностями: 

ІV Морально-
правове 

виховання 

1. В межах діяльності дискусійного клубу «Політика і влада» 
провести цикл бесід: «Суспільство і влада». Організувати 
зустрічі з народними депутатами України, обласного і 
міського рівнів. 

2. Розробити тематику лекцій і бесід, (організувати 
проведення) з роз’яснення базових положень Конституції 
України, прав та свобод людини (до дня Конституції). 

3. Проводити зустрічі студентів з представниками 
правоохоронних органів міста. 

4. Організувати в гуртожитках куточки прав та обов’язків, 
наказів по університету, зведення законів, правил 
внутрішнього розпорядку. 

5. Створити, поновити етнографічний музей університету, 
музей «Козацької слави». 

Протягом 
навч. року 
 
 
Протягом 
навч. року 
 
Протягом 
навч. року 
Постійно 
 
 
Протягом 
навч. року 
 

Ректорат, деканати, комісія 
по морально-правовим 
питанням виховання. 
 
Деканати, зав. кафедрами, 
куратори груп. 
 
Ректорат, Рада кураторів, 
зав. кафедрами. 
Деканати, комісія з мораль-
но-правових питань 
виховання 
Деканати, наукова 
бібліотека, каф. Суспільно-
гуманітарних наук 



З метою формування творчої працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними 
навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку, 

може самостійно віднайти застосування власним здібностям, талантам, нахилам у системі виробництва, 
науки, освіти, формування соціальної активності та відповідальності особистості через включення її у 

процес державотворення, реформування суспільних стосунків: 

V Трудове 
виховання 

1. Організувати вивчення (ознайомлення) з Державною 
цільовою програмою розвитку українського села. 

2. Здійснення організаційних заходів щодо тимчасової 
зайнятості студентської молоді. 

3. Створити Цент тимчасового ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
студентів та випускників університету. 

4. Організовувати зустрічі студентів зі спеціалістами 
сільського господарства, випускниками університету, 
фермерами, підприємцями з метою пропаганди передового 
досвіду, втіленню досягнень науки і техніки у виробництво. 

5. Підготувати і провести святкові вечори, присвячені 
професійним дням за напрямами та спеціальностями 
підготовки в університеті. 

6. Проводити конкурси «Кращий за професією» на кращу 
професійну підготовку на курсах, на факультеті, у 
університету. 

7. Активізувати роботу органів студентського самоврядування, 
проводити навчання молодіжних лідерів. Організувати в 
університеті роботу «Школи студентського активу». 

8.  Організувати в університеті роботу «Школи лідерства». 
9. Проводити виробничі збори студентів з постановкою задач: 

на семестр, при направленні на практику. 
10. Активізувати роботу НВК факультетів, університету. 
11. Організувати трудові години з прибирання та устрою 

території університету, гуртожитків, ремонту кімнат в 
гуртожитках силами студентів (мешканців). 

12. Організувати участь студентства в «Центрі підготовки 
робітничих професій» ІПОД. 

Протягом 
навч. року 
Протягом 
навч. року 
Протягом 
навч. року 
Постійно 
 
 
 
Протягом 
навч. року 
 
Постійно 
 
 
Постійно 
 
 
Постійно 
Протягом 
навч. року 
Постійно 
Постійно 
по графіку 
 
Постійно 
 

Ректорат , деканати, зав. 
кафедрами, куратори груп. 
Ректорат, профком, 
деканати, студ. ради ф-тів 
Ректорат, профком 
 
Ректорат, Центр зв’язків з 
виробництвом 
 
 
Ректорат , деканати, зав. 
кафедрами, куратори груп 
 
Ректорат, деканати, зав. 
кафедрами, куратори груп 
 
Ректорат 
 
 
Ректорат 
Деканати 
 
Деканати 
Деканати, студ. ради ф-тів, 
АГЧ 
 
Ректорат, деканати 
 



13.  Реалізувати комплекс заходів щодо реалізації 
Всеукраїнської програми «Гуртожиток – наш дім!». 

Постійно Деканати, студ. ради ф-тів, 
гуртожитків, АГЧ 

З метою формування естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці 
та кращих надбаннях цивілізації: 

VІ Художньо-
естетичне 
виховання 1. Підготувати і провести цикл бесід, кінолекторій з тематики 

образотворчого мистецтва, музики і літератури «Естетичний 
ідеал сучасної молодої людини»«, підібрати літературу з 
естетики на допомогу куратору для проведення циклу бесід 
на виховних годинах. 

2. Організувати екскурсії на художні виставки, відвідування 
творчих вечорів письменників, поетів, музикантів. 

3. Організувати постійно діючий «Клуб з вивчення етики 
(естетики) поведінки молоді». 

 
4. Організувати обдарованих студентів для участі в колективах 

художньої самодіяльності, роботі клубів, що працюють при 
ЦКіД університету. 

5. На постійній основі проводити конкурс «Нові імена». 
 
6. Провести між факультетський огляд-конкурс «Студентська 

весна». 
7. Провести атестацію стану естетичного оформлення 

приміщень університету. 
8. Залучати студентів до художньо-естетичного оформлення 

приміщень у гуртожитках. 
9. Організувати випуск стінгазет студентськими Радами всіх 

рівнів. 
10. Розширити мережу гуртків та клубів за інтересами на 

кафедрах. 
 

Постійно 
 
 
 
 
Постійно 
 
Постійно 
 
 
Вересень 
 
 
Вересень -  
жовтень 
Березень 
 
Жовтень 
Березень 
Постійно 
 
Постійно 
 
Постійно 

Ректорат, деканати, 
бібліотека, ком. з художньо-
естетичного виховання та 
інформації. 
 
Деканати, куратори груп. 
 
Наукова бібліотека, ком. з 
художньо-естетичного 
виховання та інформації. 
Деканати, куратори груп. 
 
 
Деканати, ЦКіД 
 
Деканати, ЦКіД 
 
Ректорат, комісія з нац.-
культ. відродження. 
Деканати, студ. ради 
гуртожитків 
Деканати, студ. ради ф-тів 
 
Деканати, кафедри, 
структурні підрозділи 
Системи НВР університету 
(бібліотека, ЦКіД та інші). 

VІІ Фізичне 
виховання 

З метою утвердження здорового способу життя, формування фізичних здібностей особистості, 
зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу, людини і природи: 



1. Проводити зустрічі студентів з представниками медичних 
установ міста з метою пропаганди здорового способу життя, 
профілактики СНІДу, наркоманії. 

2. Організувати показ фільмів про шкідливі наслідки куріння, 
алкоголізму, вживання наркотиків. 

3. Організувати між факультетські спортивні змагання, 
різноманітні спортивні спартакіади. 

4. Поновити (організувати) роботу «спортивних кімнат» в 
гуртожитках. Оформити наочну агітацію зі спортивної 
тематики в цих кімнатах. 

5. Проводити зустрічі студентів з видатними спортсменами 
Спортивного клубу «ТДАТУ», з призерами чемпіонатів 
України, Європи, Світу з різних видів спорту. 

6. Забезпечити виконання цільової комплексної програми 
«Фізичне виховання – здоров'я нації», розширити мережу 
секцій, кількість студентів в секціях. 

7. Провести ряд між факультетських змагань з метою 
профілактики наркоманії, ВІЛ - інфекції типу «Баскетбол 
проти наркоманії» і т. п. 

Постійно 
 
 
За графіком 
 
Жовтень - 
листопад 
Постійно 
 
 
Постійно 
 
 
Постійно 
 
 
Протягом 
навч. року 

Ректорат, деканати, 
куратори груп. 
 
Ректорат, відділ ТЗН і 
інформації. 
Ректорат, спортклуб. 
 
Деканати. Кафедра 
фізичного виховання і 
спорту, спортклуб. 
Ректорат, деканати, 
спортклуб. 
 
Ректорат, кафедра фізичного 
виховання і спорту, 
спортклуб. 
Деканат, спортклуб. 

З метою формування екологічної культури особистості, свідомої поведінки, національної гідності, 
усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за національне багатство, залучення 

молоді до активної екологічної діяльності, виховання нетерпимого ставлення до тих, хто завдає шкоди 
природі: 

VІІІ Екологічне 
виховання 

1. В межах діяльності Екологічного клубу «Людина і природа» 
провести цикл бесід на тему «Стратегія управління 
навколишнім середовищем України». 

2. Провести цикл лекцій, бесід присвячених наслідкам 
екологічних катастроф в світі, зустрічі з ліквідаторами 
екологічних катастроф. 

3. Організувати «екологічні куточки» в гуртожитках, тематичні 
стенди щодо сучасних проблем людства. 

4. Проводити «День Землі», інші екологічні Всеукраїнські, 
Всесвітні заходи. 

По графіку 
 
 
Постійно 
 
 
Протягом 
навч. року 
Протягом 
навч. року 

Ректорат, деканати, 
Екологічний клуб. 
 
Деканати, куратори груп, 
Екологічний клуб. 
 
Деканати, Екологічний клуб, 
студ. ради гуртожитків 
Деканати, Екологічний клуб, 
студ. ради ф-тів 



З метою сприяння виховання фізично і морально здорової особистості, ознайомлення студентів з 
законодавством про шлюб і сім’ю, з основами етики і психології сімейного життя, закріплення гарних 

толерантних норм поведінки у відношеннях юнаків та дівчат: 

ІХ Сімейно - 
родинне 

виховання 
1. Організувати цикл бесід з етики поведінки, організації 

побуту, зустріч з працівниками відділу реєстрації актів 
громадянського стану. 

2. Організувати показ фільмів з основ етики і психології 
сімейного життя. 

3. Спрямувати роботу психологічних служб університету на 
закріплення відповідних норм поведінки молоді. 

4. Проводити вечори знайомств та відпочинку в ЦКіД 
університету. 

5. Надавати допомогу в організації побуту сімейним студентам. 

За графіком 
 
 
За графіком 
 
Протягом 
навч. року 
Постійно 
 
Постійно 

Ректорат, Рада кураторів, 
Комісія з художньо-
естетичного виховання. 
Деканати, відділ ТЗН і 
інформ. 
Декани, психологічна 
служба 
Ректорат, деканати, ЦКіД 
 
Ректорат, деканати. 

З метою підвищення інтересу до поглибленого вивчення дисциплін, прищеплення широкому колу 
студентства навичок дослідницької роботи, виявлення особливо обдарованих студентів і надання їм 
допомоги в реалізації своїх можливостей в стінах університету, формування у студентів сучасного 

економічного мислення, здатного до нестандартних рішень і дій. 

Х Формування 
творчих 

здібностей 
студентів 

1. Пропагувати досягнення науки і техніки. Організовувати 
постійно діючу виставку результатів НДРС університету. 

2. Проводити кафедральні предметні олімпіади. Підводити 
підсумки роботи кафедр і факультетів за результатами 
проведених олімпіад. Направляти переможців на обласні, 
республіканські та міжнародні тури. 

3. Організувати роботу клубів Знавців, Брейн-рингу на 
факультетах і університету в цілому. На постійній основі 
проводити між факультетські конкурси. 

4. Провести цикл лекцій з «Основ формування та 
функціонування аграрного ринку» тощо. 

5. Забезпечити участь студентів у науково-практичних 
конференціях різних рівнів. 

6. Продовжити (активізувати) роботу студентської наукової 
асоціації (НАСА) «Інтелект» як складової Ради молоди 
вчених університету. 

Лютий-
березень 
По графіку 
 
 
 
Протягом 
навч. року 
 
Протягом 
навч. року 
Постійно 
 
Протягом 
навч. року 

Деканати, куратори груп, 
комісія з предм. олімпіад. 
Деканати, куратори груп, 
комісія з предметних 
олімпіад. 
 
Деканати, куратори груп, 
Президія студентської Ради 
університету 
Деканати, НДЧ університету 
 
Ректорат, деканати. 
 
Ректорат, деканати, кафедри 
 
 



ХІ Робота 
структурних 
підрозділів 
(комісій) 

Системи НВР 

1. Поновити склад, скласти плани роботи комісій Системи НВР 
на навчальний рік. 

2. Поточний контроль виконання планів роботи комісій. 
3. Підведення підсумків роботи комісій. 
4. Видання Методичного посібника для кураторів (наставників) 

груп. 
5. Видання Журналу для куратора (наставника) студентської 

групи. 
6. Видання збірника науково-методичних праць університету 

«Вдосконалення навчально-виховної роботи в ВНЗ». 

Вересень 
 
Постійно 
Січень 
Протягом 
навч. року 
Протягом 
навч. року 
Протягом 
навч. року 

Ректорат, керівники комісій 
Системи НВР університету 
Ректорат 
Ректорат 
Ректорат 
 
Ректорат 
 
Ректорат, НМЦ 
університету 

ХІІ Підведення 
підсумків 

1. Забезпечення участі університету у різноманітних 
регіональних, обласних (місцевих), Всеукраїнських, 
міжнародних наукових, творчих, громадських конкурсах. 

2. Проводити на постійній основі конкурс-огляд «Кращий 
куратор академічної групи університету». 

3. Провести конкурс-огляд на кращу студентську групу 
університету. 

4. Провести конкурс-огляд на кращий гуртожиток 
університету. 

5. Провести конкурс-огляд на кращу кімнату гуртожитків 
університету. 

6. Провести конкурс-огляд зі створення умов для роботи 
студентських активів ф-тів – «Конкурс студентських центрів 
факультетів». 

7. Прийняти участь у щорічному Конкурсі «Рейтинг кафедр 
ТДАТУ». 

Протягом 
навч. року 
 
Березень, 
травень 
Листопад 
 
Листопад 
 
Листопад 
 
Листопад 
 
 
Червень, 
листопад 

Ректорат, деканати, 
Президія студентської Ради 
університету 
Ректорат, Рада кураторів 
 
Ректорат, деканати, студ. 
ради ф-тів 
Ректорат, АГЧ, деканати, 
студ. ради ф-тів 
Ректорат, АГЧ, деканати, 
студ ради гуртожитків 
Ректорат, деканати, 
Президія студентської Ради 
університету 
Ректорат, кафедри у-ту. 

 
 

Проректор ун-ту з НПР, доцент     О.П. Ломейко 
 

Вик.: пом. ректора з ОВР і 
студ. справ Грицаєнко І.М. 
(0619) 42-33-71 


