
План виховної роботи кафедри  фінансів і кредиту 

на 2017 – 2018 навчальний рік 

№ 

п\п 

 Здійснити заходи П.І.Б. 

відповідальних 

1. Прийняти участь у організації Дня знань Радочіна Ю.І. 

2. Участь у Параді вишиванок, присвяченому Дню міста Радочіна Ю.І. 

Глущенко Ю. А. 

Лихопій В.І. 

3. Екскурсія для студентів 3 курсу інтегрованого набору 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» до Полтавського театру ім. М. В. Гоголя 

Дроботя Я.А. 

5. Прийняти участь у святі першокурсника Радочіна Ю.І. 

Остапенко О. О. 

6. Прийняти участь у організації святкових заходів 

присвячених Дню працівника сільського господарства 

Радочіна Ю.І. 

Глущенко Ю. А. 

Лихопій В. І. 

7. Залучення здібної молоді до роботи наукових гуртків, 

участі у студентських наукових конференціях. 

Куратори 

8. Приймати участь в організації та проведенні 

позанавчальних культурно-спортивних заходів 

Викладачі 

кафедри 

9. Організовувати проведення лекцій-бесід зі студентами 

з метою виховання у них почуття відповідальності, 

організованості, поважного ставлення до колег і 

дбайливого відношення до майна академії 

Куратори груп 

10. Проведення кураторських годин на теми:  

«Культура поведінки на кожен день. Чи можуть бути 

права без обов’язків?» 

«Працевлаштування студенів у позаурочний час: 

переваги та недоліки» 

«Життя без наркотиків»,  

«Україна – соборна держава. Я – громадянин і патріот 

своєї держави»,  

«Здоровий спосіб життя – як цього досягти» 

«Наскільки ефективно ви використовуєте свій час. 

Підготовка до зимової екзаменаційної сесії» 

Куратори 

11. Виконувати обов’язки заступника декана факультету 

обліку та фінансів зі спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Безкровний О. В. 

12. Організувати науково-практичні студентські 

конференції з проблем фінансів та бухгалтерського 

обліку на факультеті «Обліку та фінансів» 

Зоря О.П. 

13.  Організувати та провести заходи присвячені Тижню 

фінансової грамотності населення. Екскурсія до 

ПАТ «Полтава-банк» 

Лихопій В. І. 

Дроботя Я. А. 



15. Провести зустріч з фахівцями з фінансів для студентів 

спеціальності «Фінанси і кредит» 

Безкровний О.В. 

Лихопій В. І. 

16. Організувати екскурсію до Полтавського міського 

центру зайнятості студентам 4 курсу напряму 

підготовки «Фінанси і кредит» 

Безкровний О.В. 

Лихопій В.І. 

17. Проведення екскурсій по історичних місцях Полтави, 

відвідання музеїв, кінотеатрів 

Куратори 

18. Участь у організації та проведенні «Солдатської каші» 

присвяченої Дню пам’яті та примирення. 

Викладачі 

кафедри 

19. Проводити засідання фінансового клубу Зоря С.П. 

20. Виконувати обов’язки заступника завідуючого 

кафедри з організаційно-методичної роботи 

Чумак В.Д. 

Приймати участь у роботі Вченої ради факультету 

«Обліку та фінансів» 

Організувати науково-практичні студентські 

конференції з проблем економічно-фінансового аналізу 

підприємств АПК на факультеті «Обліку та фінансів» 

21. Виконувати обов’язки заступника завідуючого 

кафедри з наукової роботи 

Зоря О.П. 

Організувати та провести студентські олімпіади 

22. Організовувати та приймати участь у науково-

методичних та практичних конференціях факультету та 

академії 

Викладачі 

кафедри 

Проводити та приймати участь у проведенні 

профорієнтаційної роботи серед молоді 

Проводити чергування в студентських гуртожитках та 

ДНД 

23. Виконувати обов’язки кураторів груп Лихопій В.І. 

Зоря С.П. 

Дорошенко О. О. 

Остапенко О. М. 

Радочіна Ю.І. 

Дроботя Я. А. 
 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                         В. Д. Чумак 
 


