
План виховної роботи викладачів кафедри економіки та міжнародних 

економічних відносин на 2020-2021 н.р. 

 

№ 

з/п 

Дата, місце 

проведення 

Зміст заходу Категорія та кількість 

учасників 

1 

вересень 2020 р 

Проведення заходів приурочених дню 

знань 

Куратори академічних 

груп, студенти 

кураторських груп, 

викладачі кафедри 

2 

вересень 2020 р. 

Лекція-інструктаж «Правила 

проживання студентів у гуртожитках 

ПДАА» 

Куратори академічних 

груп 

3 

вересень 2020 р 

Проведення адаптивного тренінгу для 

студентів перших курсів спеціальності 

051 Економіка 

292 Міжнародні економічні відносини 

Куратори академічних 

груп, студенти 

кураторських груп 

4 

жовтень 2020 р. 

Участь студентів спеціальності  

051 Економіка 

292 Міжнародні економічні відносини 

у роботі Школи органів студентського 

самоврядування 

Студенти 

кураторських груп 

5 
жовтень-листопад 

2020 р. 

Участь у заходах приурочених 100-

річчу від заснування ПДАА 

Студенти 

кураторських груп, 

викладачі кафедри 

6 

листопад 

2020 р. 

Акція «Запали свічку» в рамках 

відзначення Дня пам’яті жертв 

голодомору 

Куратори академічних 

груп, студенти 

кураторських груп, 

викладачі кафедри 

7 
листопад 

2020 р. 

Участь у конкурсі «Краща 

Студентська кімната ННІЕУПІТ» 

Куратори академічних 

груп, студенти 

кураторських груп 

8 
лютий-березень 

2021 р. 

Проведення та участь у щорічному 

фестивалі «Студентська весна – 2021» 

на вузівському та обласному рівні 

Студенти 

кураторських груп 

9 
квітень 2021 р. 

Організація, проведення та активна 

участь у «Тижні здоров’я» 

Студенти 

кураторських груп 

10 

протягом 

навчального 

року 

Участь у відкритих лекціях з питань 

утвердження здорового та активного 

способу життя, профілактики ВІЛ-

інфекції, шкоди паління, вживання 

алкогольних та наркотичних речовин 

Куратори академічних 

груп, студенти 

кураторських груп, 

викладачі кафедри 

11 
протягом 

навчального 

року 

Проведення та участь у студентських 

наукових конференціях, круглих 

столах, семінарах і тренінгах 

Куратори академічних 

груп, студенти 

кураторських груп, 

викладачі кафедри 

12 
протягом 

навчального 

року 

Участь у дебатах, брейнрингах та 

інших інтелектуальних змаганнях 

Куратори академічних 

груп, студенти 

кураторських груп, 

викладачі кафедри 

13 протягом Зустріч з учасниками бойових дій Куратори академічних 



навчального 

року 

Другої світової війни, АТО, 

громадськими активістами 

груп, студенти 

кураторських груп, 

викладачі кафедри 

14 
протягом 

навчального 

року 

Індивідуальна робота зі студентами з 

питань  відвідування занять, 

поведінки, дотримання етичних норм; 

робота з батьками 

Куратори академічних 

груп 

 

15 протягом 

навчального 

року 

Здійснення контролю за відвідуванням 

навчальних занять студентами 

Куратори академічних 

груп 

 

16 протягом 

навчального 

року 

Проведення кураторських тематичних 

занять зі студентами 

Куратори академічних 

груп, студенти 

кураторських груп 

 

Виконавець: к.е.н., доцент кафедри економіки 

та міжнародних економічних відносин                             Ірина ЗАГРЕБЕЛЬНА  

 


