
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ     

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 Ректор ХНАДУ, професор 

                А.М. Туренко 

Основні виховні заходи у вересні  2019 року. 

№ 

з/п 
Зміст запланованих заходів 

 

Місце 

проведення 

 

Дата, час 

проведення 

 

Відповідальні за 

проведення 

 

1. Збори НВП. Доповідь ректора університету 

професора А.М. Туренко. 

Актова зала 29.08.2019 р. 

1000-1200 

Ходирєв С.Я. 

1 вересня – День Знань. 

31 серпня – Свято посвячення в студенти 

2. Ознайомлення першокурсників з порядком 

мешкання у гуртожитках. 

Гуртожитки 

університету 

2-6 вересня Декани факультетів, 

коменданти 

гуртожитків, заст. 

деканів з вих. Роботи 

3. Надати практичну допомогу студентському 

активу у проведенні звітів і виборів у групах, 

гуртожитках, на факультетах. 

Факультети, 

гуртожитки,  

Вересень Ходирєв С.Я. 

Покотило В.Г. 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

4. Проведення консультацій, бесід щодо 

доведення основних положень Закону України 

«Про Вищу освіту» до студентського активу, 

колективу студентів університету. 

Навчальні 

аудиторії, 

гуртожитки 

Вересень Бутенко П.Г., 

Селезньова О.Б., 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

5. Вивчення індивідуально-психологічних і 

соціальних якостей особистості студента, 

родинних, побутових та матеріальних умов 

студентів, а також нормативно-правових 

документів, регламентуючих їх діяльність. 

Гуртожитки, 

аудиторії 

університету 

Вересень Декани факультетів, 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори груп. 

6. Підбір кандидатур старост груп і формування  

студентського активу груп. 

Гуртожитки, 

аудиторії 

університету 

Вересень Декани факультетів, 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

куратори груп. 

7. Розробка і прийняття плану виховної роботи зі 

студентами груп, залучення студентів у 

суспільне життя гуртожитку, факультету, 

університету. 

Гуртожитки, 

аудиторії 

університету 

Вересень 
 

Куратори груп, 

студентські ради 

груп. 

8. Проведення кураторської години з метою 

обговорення та профілактики у групах випадків 

порушення навчальної і побутової дисципліни. 

Факультети, 

кафедри 

Щотижня Куратори груп, 

студентські ради 

груп. 

 14 вересня – День фізичної культури і спорту. 

9. Спортивне свято: змагання з волейболу, міні-

футболу, настільного тенісу, стрітболу.  

Спортивні корти 

ФУБу 

11 вересня 

1500  

Курилко М.Ф., 

Кафедра фізичної 

культури і спорту  

10. Провести екскурсії студентів-першокурсників 

до музею, виставкового комплексу та 

лабораторії швидкісних автомобілів. 

Музей ХНАДУ, 

ЛША, 

виставковий 

комплекс. 

Вересень Декани факультетів, 

куратори груп, заст. 

деканів з виховної 

роботи,  

11. Проведення роботи по залученню студентів до 

участі в діяльності колективів художньої 

самодіяльності. 

Факультети, 

кафедри ХНАДУ 

Вересень Климець Л.І., 

студради 

факультетів. 

 

Перший проректор   

з науково-педагогічної роботи                         С.Я. Ходирєв 
 


