


Організаційна робота
№ Зміст роботи  Виконавець Термін

1.
Організація поселення студентів
у гуртожиток №2. Видача
ордерів.

Комендант гуртожитку №2,
заст. декана з ВР

 30.09.21-
15.09.2021

2. Організаційні збори студентів,
що мешкають у гуртожитку №2.

Комендант гуртожитку №2,
заст. декана з ВР Вересень

3.

Проведення інструктажів з
техніки безпеки для студентів,
що проживають у гуртожитку №
2

Заст. декана з ВР, інженер з
техніки безпеки

початок
вересня 2021

4. Призначення кураторів
академічних груп

Заст. декана з ВР початок
вересня 2021

5.

Анкетування студентів 1-4 курсів
ОС Бакалавр, 1 курсу ОС
Магістр, уточнення
персональних даних

Куратори груп початок
вересня 2021

6.

Організація наочної агітації у
навчальних корпусах та
студ.гуртожитку (висвітлення
громадського життя факультету,
університету)

Заст. декана з ВР,
інформаційний сектор
студ.ради ГЕФ

Упродовж року

7. Складання графіків чергування
студентів у гуртожитку № 2

Старости блоків Щомісяця

8. Вечір знайомств у гуртожитку Заст. декана з ВР,
вихователь гуртожитку Вересень

9.
Організація ремонту кімнат та
побутових приміщень силами
студентів та батьків

Заст. декана з ВР, комендант
гуртожитку Серпень-

вересень

10. Посвята в студенти Декан, завідуючі кафедрами,
куратори груп

початок
вересня 2021

11.
Організація та проведення
вступної лекції для студентів-
першокурсників

Декан, завідуючі кафедрами,
куратори груп

01.09.2021

12.

Формування органів
студентського самоврядування:
а) призначення старост академ.
груп 1 курсів ОС бакалавр та ОС
магістр;
б) обрання(поновлення) членів
студ. ради факультету;
в) обрання членів студ. ради
університету.

Декан факультету

Заст. декана з ВР

Голова студ.ради факультету

01.09.2021

13. Організація зустрічі студентів з
адміністрацією ЗВО Декан факультету Упродовж року

14.

Організація індивідуальних
зустрічей  з батьками студентів,
проведення бесід та консультацій
з питань навчання та виховання
(за потребою)

Заст. декана з ВР Упродовж року

15.
Проведення анкетування оцінки
рівня якості викладання на
факультеті (онлайн)

Заст. декана з ВР, куратори Листопад,
квітень

16.
Проведення анкетування
випускників щодо подальшого
працевлаштування, реєстрація

Заст. декана з ВР, куратори Травень



довідок про працевлаштування

17.

Участь у проведенні Дня
відкритих дверей
Залучення студентів та
викладачів факультету до участі
в профорієнтаційній роботі;
організація профорієнтаційної
роботи онлайн, в соц.мережах
Instagram, Facebook

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ

згідно з планом
профорієнтації

18.

Організація та проведення
тижнів:

Тиждень Права
Тиждень Менеджменту
Тиждень Історії
Тиждень Економіки

Заст. декана з ВР, студ.рада

жовтень 2021
листопад 2021
березень 2022
квітень 2022

19.
Організація випускних вечорів
студентів ОС бакалавр та ОС
магістр

Заст. декана з ВР, студ.рада Грудень2021,
Червень 2022

20.
Слухання звітів кураторів про
роботу зі студентами на
засіданнях кафедр

Завідуючі кафедрами, куратори
академічних груп

Упродовж
року

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи
№ Зміст роботи  Виконавець Термін

 1.

Формування планів роботи:
- кураторів
- студради факультету
- складання графіків
відвідування гуртожитку
викладачами кафедр
факультету

Заст. декана з ВР вересень

2.
Проведення нарад:
- старост
- студради факультету

Заст. декана з ВР щотижня
щотижня

3. Участь студентів у конкурсі на
кращу кімнату в гуртожитку
Участь у конкурсі «Кращий
кухар гуртожитка»
«Краща кімната гуртожитка»

Студентський профком, старости
блоків

згідно з планом
роботи
студ.ради
гуртожитка

4. Випуск студентських
стіннівок,
інформаційних бюлетенів

Науковий сектор студ.ради
факультету Упродовж року

5. Надання інформації про життя
факультету у засоби масової
інформації, соц.мережі
Instagram, Facebook

Декан факультету, заст.декана з
ВР, голова студ.ради Упродовж року

Основні напрями виховної роботи
Патріотичне виховання та формування національної свідомості

№          Зміст роботи   Виконавець Термін
1. Ознайомлення студентів-

першокурсників з історією
університету, міста та регіону

Куратори, заст. декана з ВР
Вересень

2. Організація екскурсій до музеїв
БДПУ, Історії міста, Подвиг,
Краєзнавчого музею, ім.
П.П. Шмідта, ім. І.І. Бродського

Куратори, заст. декана з ВР

Упродовж року



3. Організація екскурсій по містам
України

Студ.рада ГЕФ, заст. декана з
ВР Упродовж року

4.

Участь у міських заходах,
присвячених Дню Державного
прапора України (флешмоб
онлайн)

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ 23.08.2021

5. Участь у міських заходах,
присвячених Дню незалежності
України (флешмоб онлайн)

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ 24.08.2021

6. Участь у заходах щодо
вшанування пам’яті захисників
України: участь у мітингу

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ 29.08.2021

7. Участь у заходах університету
та міста щодо святкування 78-ої
річниці визволення міста від
нацизму та 194 річниці від дня
заснування м. Бердянська

Куратори, заст. декана з ВР,
студ.рада ГЕФ 17-20.09.2021

8. Участь у заходах до
Міжнародного дня пам’яті
жертв фашизму: участь у
мітингу, кураторські години,
випуск інформаційного
бюлетеня

Деканат, кафедри, студ.рада
ГЕФ

Друга неділя
вересня

9.. Участь у заходах університету
до Міжнародного дня миру:
кураторські години, випуск
інформаційного бюлетеня

Студ.рада ГЕФ, заст. декана з
ВР

21.09.2021

10. Участь у заходах університету
до Дня українського козацтва:
кураторські години, випуск
інформаційного бюлетеня

Куратори, заст. декана з ВР

12.10.2021

11 Участь у заходах до Дня
захисника України: участь у
Фестивалі патріотичної пісні,
випуск стіннівок

Студ.рада ГЕФ, заст. декана з
ВР, куратори

12.10.2021

12. Участь у заходах до
Міжнародного дня
толерантності: круглий стіл з
представниками національних
товариств міста

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ

16.11.2021

13. Участь у заходах щодо
Європейського тижня місцевої
демократії: зустріч з
представниками виконкому,
відвідування та знайомство з
роботою Бердянського
міськвиконкому

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ

12-16.10.2021

14. Проведення заходів до дня
вшанування пам’яті жертв
Голодоморів: участь у міських,
обласних та всеукраїнських
заходах (перегляд та
обговорення фільмів,
проведення круглого столу,
участь у мітингу біля
пам’ятного знаку)

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ, кафедра історії та
філософії

23-28.11.2021

Участь у заходах до Дня Заст. декана з ВР, студ.рада 19-21.11.2021



15. Гідності та Свободи:
кураторські години, організація
зустрічі з учасниками подій,
спільні заходи з бібліотекою
БДПУ – літературний гід;

ГЕФ

16. Участь у заходах до Дня
української писемності та мови:
участь у всеукраїнському радіо
диктанті національної єдності

Заст. декана з ВР, студ. рада
ГЕФ

09.11.2021

17. Організація і проведення заходів
до Дня Збройних сил України:
організація благодійного
ярмарку та збір продуктових та
подарункових кошиків для
бійців

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ, кафедри факультету

06.12.2021

18. Організація і проведення заходів
до Міжнародного Дня прав
людини

Кафедра правознавства 10.12.2021

19. Участь у міських заходах до
відзначення Дня Соборності
України

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ 22.01.2022

20. Участь у заходах до
Міжнародного дня пам'яті жертв
Голокосту (участь у мітингу-
реквіємі, випуск стіннівок)

кафедра правознавства,
студ.рада ГЕФ 27.01.2022

21. Вшанування подвигу героїв
Крут: випуск інформаційного
бюлетеня, перегляд та
обговорення фільму «Крути»

Кафедра історії та філософії,
студ.рада ГЕФ

29.01.2022

22. Заходи до Дня вшанування
учасників бойових дій на
території інших держав:
кураторські години, випуск
інформаційного бюлетеня

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ

12.02.-
15.02.2022

23. Організація заходів до Дня
Героїв Небесної Сотні: випуск
стіннівок, кураторські години,
мітинг біля пам’ятного знака
Героям Небесної Сотні

Заст. декана з ВР, студрада
ГЕФ, куратори

20.02.2022

24. Святкуваннях Дня рідної мови:
участь у загально
університетських та міських
заходах (фестиваль
«Мовляночка»)

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ

21.02.2022

25. Організація заходів до Дня
незалежності Греції

Заст. декана з ВР 25.03.2022

26. Святкування 208-ї річниці з дня
народження Т.Г. Шевченка:
участь у загально
університетських та міських
заходах, випуск інформаційного
бюлетеня

Куратори, студрада ГЕФ

09-11.03.2022

27. Участь у заходах до
Міжнародного дня визволення
в’язнів фашистських таборів
(випуск інформаційного
бюлетеня)

Куратори, заст. декана з ВР,
кафедра історії та філософії

11.04.2022



28. Участь у заходах до Дня
вшанування ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильскій АЕС
(36-ї річниці аварії на
Чорнобильській АЕС):
кураторські години, випуск
інформаційного бюлетеня,
проведення круглого столу

Куратори, заст. декана з ВР,
студрада ГЕФ

26.04.2022

29. Участь у Днях науки та святі
«День вишиванки»: організація
фотозони, участь у флешмобі

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ, кафедри факультету 17-21.05.2022

30. Проведення заходів до Дня
пам’яті та примирення і Дня
Перемоги над нацизмом у
Європі: участь у мітингу,
привітання ветеранів,
кураторські години, випуск
інформаційного бюлетеня

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ

03-09.05.2022

31. Проведення заходів до Дня
матері: організція онлайн
привітання, випуск
інформаційного бюлетеня

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ 10.05.2022

32. Участь у заходах до Дня
Європи: організація круглого
столу, організація ходи з
прапорами

Заст. декана з ВР, кафедра
правознавства, студ.рада ГЕФ 15.05.2022

33. Участь у заходах до Дня
вшанування пам’яті жертв
політичних репресій: участь у
мітингу біля пам’ятного знака
жертвам політичних репресій

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ

18.05.2022

34. Участь в історичних квестах
«Стежками рідного міста»

Кафедра історії та філософії,
кафедра правознавства, студ.
рада ГЕФ

Упродовж року

35. Проведення заходів до Дня
скорботи і вшанування пам’яті
жертв війн в Україні

Заст. декана з ВР, кафедри
факультету, студ.рада ГЕФ

22.06.2022

36. Участь у заходах до Дня
Конституції України

Заст. декана з ВР 28.06.2021

37. Співпраця з майстернею
«Традиційні українські ремесла»

Кафедра історії та філософії
ГЕФ, студ.рада ГЕФ

Упродовж року

38. Організація та проведення
факультетського історичного
брейн-рингу

Кафедра історії та філософії,
студенти 2-4 курсів

І та ІІ семестри

39. Участь у волонтерському русі:
організація та проведення
благодійних ярмарок, збирання
подарункових пакунків для
бійців ООС

Заст. декана з ВР, кафедри
факультету, студ.рада ГЕФ

Упродовж року

40. Інформування студентів
стосовно державної політики
України у сфері виховання
молоді (ознайомлення з
відповідними постановами,
розпорядженнями міністерства
молоді і спорту України)

Кафедри факультету Упродовж року

41. Проведення екскурсій до Музею Заст. декана з ВР, студ.рада жовтень-



запорізького козацтва на
території Національного
заповідника «Хортиця» (м.
Запоріжжя) в рамках свята
«Покрова на Хортиці»

ГЕФ, кафедра історії та
філософії, студенти 1-3 курсів

листопад 2021
року

42. Організація науково-
екскурсійних поїздок (в
контексті викладання курсу
«Історична географія»)

Заст. декана з ВР, студрада
ГЕФ

ІI семестр 2022
року

43. Організація і проведення
обласного історичного
фестивалю «History Fest»

кафедри факультету, студ.рада
ГЕФ

Травень 2022
року

44. Організація та проведення
театралізованої екскурсії на
кладовищі «Відлуння історії»

Студ.рада ГЕФ Упродовж року

Правове виховання
№ Зміст роботи  Виконавець Термін
1. Організація зустрічі студентів

випускних  курсів з
працівниками відділу кадрів
БДПУ та Бердянського відділу
соціального захисту населення з
проблем працевлаштування
молодих спеціалістів

відділ кадрів, відділ сприяння
працевлаштуванню студентів
та випускників, кафедри
факультету

Лютий –
березень 2022
року

2. Участь у анкетуванні студентів з
питань правосвідомості

Куратори, заст. декана з ВР Лютий 2022
року

3. Зустрічі студентів з
представниками
правоохоронних органів,
прокуратури з метою
попередження правопорушень

Кафедра правознавства,
куратори, заст.декана з ВР

Упродовж року

4. Проведення індивідуальної
виховної роботи зі студентами,
схильними до правопорушень

Заст. декана з ВР, куратори
Упродовж року

5. Проведення заходів щодо
протидії хабарництва,
зловживання та протидії
корупції в закладах освіти

Заст. декана з ВР, куратори
груп, кафедра правознавства

Упродовж року

6. Проведення заходів з
профілактики поширення
ксенофобських і расистських
проявів серед студентської
молоді

Куратори груп, заст. декана з
ВР

Упродовж року

7. Учать у заходах, які організує
ЗОДА для студентів ЗВО

Студ.рада ГЕФ Упродовж року

8. Участь у заходах до
міжнародного дня ООН: випуск
інформаційного бюлетеня

Кафедра правознавства 24.10.2022

9. Участь у заходах до
Міжнародного дня прав
людини: кураторські години,
випуск інформаційного
бюлетеня

Кафедра правознавства, заст.
декана з ВР, куратори груп

10.12.2022



10. Участь у заходах з підвищення
правової культури учасників
освітнього процесу:
інформування на кураторських
годинах

Кафедри  факультету, куратори
груп

Упродовж року

Моральне виховання
№ Зміст роботи  Виконавець Термін
1. Реалізація плану заходів на

виконання Державної програми
з утвердження ґендерної
рівності в українському
суспільстві: кураторські години,
випуск інформаційного
бюлетеня

Заст. декана з ВР, куратори
груп

Упродовж року

2. Проведення бесід в академічних
групах з актуальних питань
морального виховання

Куратори груп
Упродовж року

3. Участь в університетському
конкурсі  «Студент року 2021»

Оргкомітет, заст. декана з ВР,   Жовтень 2021
року

4. Участь в урочистих заходах до
Дня працівників освіти

Студ рада ГЕФ, заст. декана з
ВР

Перша неділя
жовтня

5. Участь студентів у заходах до
відзначення Міжнародного дня
інвалідів: кураторські години,
випуск інформаційного
бюлетеню

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ

03.12.2021

6. Участь у заходах до
Міжнародного жіночого дня
(святковий концерт, організація
фотозони, привітання кафедр)

Студ.рада ГЕФ, старости груп

05.03.2022

7. Участь у загальноунівер-
ситетських конкурсах:
– «Міс-БДПУ 2022»

– «Містер БДПУ 2021»

Заст. декана з ВР, студ.рада
ГЕФ

Березень 2022
року
Листопад 2021
року

8. Участь у заходах до
Міжнародного дня щастя:
випуск інформаційного
бюлетеню

Студ.рада ГЕФ 20.03.2022

9. Участь у заходах до
Міжнародного дня Волонтера,
волонтерська допомога бійцям
ОСУ(організація благодійних
ярмарок, формування
продуктових посилок, плетіння
маскувальних сіток)

Студ.рада ГЕФ 05.12.2021

10. Участь у заходах до Дня сім’ї:
випуск інформаційного
бюлетеню

Студ.рада ГЕФ
15.05.2022

11. Участь у Всеукраїнській  акції
благодійного фонду «Серце до
серця»: збирання коштів,
організація благодійної скрині

Студ.рада ГЕФ

Упродовж року

Естетичне виховання
№ Зміст роботи  Виконавець  Відмітка про

виконання



1. Проведення традиційних свят та
конкурсів:
- «Посвята у студенти»
- випускні вечори

Заст. декана з ВР
Вересень
Червень

2. Залучення студентів до участі в
гуртках художньої
самодіяльності, творчих
колективах

Заст. декана з ВР
Вересень 2021
року

3. Організація і проведення
заходів, присвячених
календарним та традиційним
датам:
- фестиваль худ. самодіяльності
«Дебют першокурсника»;
-концерт творчих колективів та
команд КВК, присвячений
Міжнародному дню студента;
- участь у святковій програмі до
Дня Святого Валентина;
-заходи до Дня гумору.
Капусник команд КВК;
- Святкування Масниці;
- участь у святковій програмі до
Дня зустрічі випускників

Студрада ГЕФ, заст. декана з
ВР

Жовтень 2021
року
Листопад 2021
року

14.02.2022

01.04.2022

 березень 2022

28.03.2022
4. Шефські концерти у

Бердянському притулку для
неповнолітніх, пансіонаті
ветеранів, інтернаті

Студ.рада ГЕФ

Упродовж року

5. Організація фотозон до
традиційних та календарних
свят

Студ.рада ГЕФ
Упродовж року

6. Ознайомлення з шедеврами
світового мистецтва
(відвідування  художніх
виставок, тематичних лекцій в
музеях міста)

Куратори, заст.декана з ВР,
Студ.рада ГЕФ

Упродовж року

7. Випуск академ.групами
стіннівок до традиційних та
календарних свят

Студрада ГЕФ, редколегія
студ.ради ГЕФ Упродовж року

8. Відвідування вистав та
спектаклів театрів з
м.Запоріжжя, м.Дніпра, м.
Полтави

Куратори, заст. декана з ВР,
студрада факультету Упродовж року

9. Організація акустичних вечорів Студ.рада ГЕФ Упродовж року
Екологічне виховання

№ Зміст роботи  Виконавець Термін
1. Участь у заходах до

Всесвітнього дня охорони
навколишнього середовища

Куратори груп, студрада ГЕФ,
заст. декана з ВР Квітень 2022

року

2. Проведення заходів до Дня
довкілля: участь у міських та
університетських заходах

Студ.рада ГЕФ, заст. декана з
ВР

Квітень 2022
року

3. Участь у загальноміських та
університетських суботниках

Куратори, заст. декана з ВР,
студ.рада ГЕФ Квітень 2022

року

4. Організація та проведення
походів по рідному краю,

Куратори, заст. декана з ВР,
студ.рада ГЕФ

Травень 2021
року



ознайомлення студентів з
визначними пам’ятками
Запорізького краю

Економічне виховання
№ Зміст роботи  Виконавець  Відмітка про

виконання
1. Проведення фінансово-

економічних ділових бізнес ігор
Кафедра економіки
підприємства та фінансів Упродовж року

2. Організація бізнес-тренінгів із
залученням провідних
спеціалістів

Кафедра економіки
підприємства та фінансів

Упродовж року

3. Організація екскурсії до
Бердянського управління
Державного казначейства та в
Бердянську об’єднану державну
податкову інспекцію.

Кафедра економіки
підприємства та фінансів

Упродовж року

Трудове виховання
№ Зміст роботи  Виконавець Термін

1. Організація суботників на
території університету

Студ.рада ГЕФ Упродовж року

2.
Працевлаштування студентів у
позанавчальний час та в літній
період

Заст. декана з ВР
Упродовж року

3.

Участь студентів та
співробітників університету у
проведенні всеукраїнських,
місцевих та університетських
масових трудових акціях

Заступник декана з ВР,
студ.рада ГЕФ

Упродовж року

4.

Участь у заходах до
Всесвітнього дня охорони
праці: участь у конкурсі
стіннівок

Заступник декана з ВР,
студ.рада ГЕФ

28.04.2021

Фізичне виховання і формування здорового способу життя
№ Зміст роботи Виконавець Термін

1.
Участь у спортивному святі,
присвяченому Дню фізичної
культури і спорту України

Заст. декана з ВР
фізорг факультету

Згідно плану
роботи

спортивного
клубу

     БДПУ

2.
Участь у змаганнях з
баскетболу серед чоловічих та
жіночих команд

Заст. декана з ВР
фізорг факультету

3.
Участь у осінньому
легкоатлетичному кросі серед
студентів 1-2 курсів

Заст. декана з ВР
фізорг факультету

4. Участь у змаганнях з волейболу
серед чоловічих команд

Заст. декана з ВР
фізорг факультету

5. Участь у змаганнях з волейболу
серед жіночих команд

Заст. декана з ВР
фізорг факультету

6. Участь у турнірі з шахів Заст. декана з ВР
фізорг факультету

7.
Участь у змаганнях з міні –
футболу серед чоловічих
команд

Заст. декана з ВР
фізорг факультету

8. Участь у змаганнях з міні –
футболу серед жіночих команд

Заст. декана з ВР
фізорг факультету

9.
Участь у весінньому
легкоатлетичному кросі серед
студентів 1-2 курсів

Заст. декана з ВР
фізорг факультету






