
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ 

НА 2022-2023 Н.Р. 

 
№ НАЗВА ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ ТЕРМІН 

ВИКОНАННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ 

Національне, громадянське виховання 

1. Ознайомлення першокурсників з 

історією університету, його 

традиціями, правилами 

внутрішнього розпорядку 

Вересень 2022 Глазунова О.О. 

2. Проведення бесід, інструктажів з 

питань цивільного захисту, 

пожежної безпеки та дій у 

надзвичайних ситуаціях (у зв’язку 

з воєнним станом та COVID-19) 

Вересень 2022 Куратори груп, 

Солодовник О.С. 

3. Презентація для першокурсників 

на тему «100 років вищої освіти у 

Кременчуці» 

Вересень 2022 Глазунова О.О. 

4. Заходи до Дня захисника Вітчизни 

(в т.ч. у відео-режимі) 

Жовтень 2022 Іщенко С.В. / 

запрошені: учасники 

бойових дій 

5. Проблемна лекція «Феномен 

українського козацтва як засіб 

ідентифікації української нації» 

Жовтень 2022 Глазунова О.О. / 

запрошені: Маслак В.І.,  

д.і.н., професор, 

академік, зав. кафедри 

гуманітарних наук, 

культури і мистецтва 

6. Заходи до Дня української 

писемності та мови 

Листопад 2022 Глазунова О.О. / 

запрошені: Маслак В.І.,  

д.і.н., професор, 

академік, зав. кафедри 

гуманітарних наук, 

культури і мистецтва 

7. Заходи присвячені роковинам 

Голодомору-Голокосту 

1932-1933 рр. 

Листопад 2022 Куратори груп / 

запрошені: Маслак В.І.,  

д.і.н., професор, 

академік, зав. кафедри 

гуманітарних наук, 

культури і мистецтва 

8. Заходи присвячені вигнанню 

нацистських окупантів з території 

України 

Листопад 2022 Куратори груп / 

запрошені: Маслак В.І.,  

д.і.н., професор, 

академік, зав. кафедри 

гуманітарних наук, 

культури і мистецтва 

9. Організація привітання з нагоди 

Дня українського добровольця 

Березень 2023 Іщенко С.В., 

куратори груп / 



запрошені: представники 

добровольчих об’єднань 

та організацій 

10. Інформаційні вебінари до Дня 

Європи 

Травень 2023 Яковенко Я.Ю. 

11. Онлайн-зустрічі та презентації на 

тему «Європейська інтеграція 

України» 

Травень 2023 Куратори груп 

Трудове, професійне виховання 

1. Проведення Посвяти 

першокурсників у студенти 

Вересень 2022 

 

Маслак О.І., 

Гришко Н.Є., 

Глазунова О.О. 

2. Здійснення контролю за 

успішністю і дисципліною 

студентів 

Протягом року 

 

Куратори груп 

3. Організація в університеті Днів 

відкритих дверей, залучення до їх 

проведення кращих студентів 

 

Жовтень 2022 

Квітень 2023 

Травень 2023 

Пирогов Д.Л. 

 

4. Організація зустрічей студентів з 

діловими успішними людьми, 

підприємцями, керівниками 

підприємств, випускниками 

університету 

Протягом року Гришко Н.Є. 

Яворський В.В. 

Таловер В.А. / 

запрошені: 

Майоров В.О., начальник 

Центрального 

Кременчуцького 

відділення Харківської 

обласної дирекції 

«Райффайзен Банк 

Аваль», 

Мельник А.В., заступник 

директора Інституту 

розвитку Кременчука 

5. Проведення роботи з активом 

факультету з питань виховної 

роботи 

Протягом року Іщенко С.В., 

Гришко Н.Є. 

6. Залучення здобувачів до наукової 

діяльності 

Протягом року Яковенко Я.Ю.., 

куратори груп 

 

7. Участь студентів в агітаційній 

роботі та заходах з професійної 

орієнтації майбутніх абітурієнтів 

 

Протягом року Іщенко С.В., 

куратори груп 

Правове виховання 

1. Використання можливостей 

юридичної клініки «Правозахист» 

щодо запобігання у молодіжному 

середовищі булінгу, різних видів 

насилля, неприпустимості 

Постійно Куратори груп 



дискримінації, нетерпимості до 

гендерно зумовленого насилля 

2. Заходи в межах акції «16 днів 

проти насильства» 

Грудень 2022 Глазунова О.О., 

куратори груп 

3. Проведення бесід на тему 

«Запобігання та протидія булінгу» 

Лютий 2023 Куратори груп 

4. Лекції провідних професіоналів-

практиків, експертів галузі щодо 

соціально- економічної та 

політичної ситуації в Україні 

Лютий 2023 Маслак О.І. / 

запрошені:  

Прокопенко О.В., 

міжнародний експерт, 

д.е.н., професор, 

науковий дослідник 

Університету прикладних 

наук Естонії (м. Таллін, 

Естонія), 

Хатуна Бучашвілі, 

співробітник з 

інформаційної безпеки, 

ТОВ «Majorel», (Грузія) 

5. Проведення бесід з питань 

толерантності, взаємоповаги та 

сучасних соціальних викликів, які 

несуть загрозу (тероризм, 

неконтрольоване користування 

соцмережами тощо) 

Постійно 

 

Куратори груп 

6. Проведення лекції до Дня захисту 

дітей 

Червень 2023 

 

Яковенко Я.Ю. / 

запрошені: 

Бала В.В. 

7. Індивідуальні бесіди зі 

здобувачами-порушниками 

дисципліни 

Протягом року Куратори груп 

Морально-етичне виховання 

1. Проведення тематичної бесіди на 

тему дотримання академічної 

доброчесності 

Вересень 2022 Куратори груп 

2. Вебінар з питань запобігання та 

виявлення академічного плагіату 

Листопад 2022 Іщенко С.В. 

3. Участь у благодійних акціях 

«Допоможи армії», «Серце до 

серця» , «Святий Миколай – 

дітям», у пробігу «З вірою в серці» 

тощо. 

Протягом року Куратори груп 

4. Організація перевірки умов 

проживання студентів; 

дотримання ними правил 

внутрішнього розпорядку 

Протягом року Куратори груп 

Екологічне виховання 

1. Вебінар до Дня довкілля Квітень 2023 Пирогов Д.Л. 

Глазунова О.О. 

 



Художньо-естетичне виховання 

1. Залучення здобувачів до 

естетичного оформлення 

навчальних аудиторій 

Лютий 2023 

Березень 2023 

 

Пирогов Д.Л., 

куратори груп 

Фізичне виховання 

1. Бесіди щодо здорового способу 

життя 

Щомісяця Куратори груп / 

запрошені:  

Лошицька Т.І., к.фіз.вих., 

доцент кафедри здоров’я 

людини та фізичної 

культури 

2. Вебінар, присвячений здоровому 

способу життя та профілактиці 

коронавірусної інфекції COVID-

19 

Жовтень 2022 

 

Маслак О.І. / 

запрошені: лікар-

терапевт Кожушко Т.О. 

3. Організація та проведення 

спортивних змагань «Веселі 

старти» між студентами та НПП 

кафедри економіки 

Протягом року Пирогов Д.Л. 

 

 
 


