
ПЛАН 

виховної роботи Студентської Ради 

факультету транспортних систем 

на 2022 – 2023 навчальний рік 
 

№ 

 

Заходи Час  

проведення 

Відповідальний за 

проведення 
Примітки 

1. 

Провести звітні вибори в академічних 

групах та обрання студентського активу 

факультету на 2022-2023 н/р. 

Вересень 

2022 р. 
Студ.Рада ФТС 

 

2. 

Провести звітно-виборчу конференцію та 

обрати новий склад Студентської Ради 

ФТС. 

Жовтень 

2022 р. 
Студ.Рада ФТС 

 

3. 

Розроблення і прийняття плану виховної 

роботи зі студентами групи, залучення 

студентів у суспільне життя гуртожитку, 

факультету, університету 

Вересень 

2022 р. 
Студ.Рада ФТС 

 

4. 
Проводити аналіз поточної успішності та 

відвідування занять. 

Впродовж  

року 
Студ.Рада ФТС 

 

5. 

Обговорення у групі випадків порушення 

навчальної і побутової дисципліни, норм 

поведінки та прийняття заходів. 

Щотижня Студ.Рада ФТС 

 

6. 

Проведення тематичних лекцій, бесід, 

засідання «Круглих столів» зі 

студентами, присвячених виконанню 

міжгалузевої програми «Пізнай свою 

країну». 

Впродовж 

року 
Студ.Рада ФТС 

 

7. 

Повсякденно приділяти увагу 

патріотичному вихованню студентів. З 

цією метою: 

- на засіданнях гуманітарної ради 

факультету обговорити питання: 

«Формування у студентів любові до 

країни, її народу, історії і культури 

рідного краю, міста чи села, де 

народився, шанування своїх предків, 

гордості за власний рід, за університет, 

факультет, країну»; 

- вшанування пам’яті загиблих у 

Другій світовій війні (8 та 9 травня) 

- провести тематичні зустрічі зі 

студентами у форматі дебатів круглих-

столів, дискусійних-клубів; фокус-груп, 

присвячених героям України; 

- провести День захисників і 

захисниць України; 

організувати зустрічі онлайн з видатними 

людьми м. Харкова, вченими 

університету. 

Впродовж 

року 
Студ.Рада ФТС 

 

8. 

З метою формування у студентів поваги 

до Конституції і законів України, 

підготовки до життя в правовій державі 

Березень – 

травень 2023 р. 
Студ.Рада ФТС 

 



№ 

 

Заходи Час  

проведення 

Відповідальний за 

проведення 
Примітки 

необхідно: 

- на семінарах старших кураторів, 

кураторів навчальних груп обговорити 

питання: «Особливості проведення 

правового виховання студентів з 

формування правового виховання 

студентів з формування правової 

культури, розширення правового 

кругозору і вироблення навичок правової 

поведінки особливості»; 

- організувати зустрічі студентів та 

викладачів з працівниками 

правоохоронних органів; 

провести виховні години, консультації, 

бесіди зі студентами про відповідальність 

за правопорушення законодавчої 

заборони нецензурного висловлювання у 

громадських місцях. 

9. 

 Здійснити пропагандистську діяльність, 

спрямовану на популяризацію здорового 

способу життя, запобігання пияцтва, 

паління та вживання наркотиків, 

підвищенню фізичної культури 

студентів. Взяти участь: 

- освітньо-виховні акції до 

Всесвітнього дня боротьби зі 

зловживанням наркотиками та їх 

незаконним розповсюдженням, 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДОМ 

«Нове покоління без наркотиків та 

СНІДу»; 

- передбачити оновлення наочної 

агітації, використання рекламних 

продуктів, випуск фотогазет, стіннівок, 

блискавок, сатиричних листів, 

використовування для інформування 

можливості освітнього порталу, 

відеоінформації, пам’ятки студенту; 

- участь у легкоатлетичній естафеті (у 

формі челенджу в соцмережах), 

присвяченої пам'яті В. Шаленка; 

- провести День донора. 

Впродовж 

року 
Студ.Рада ФТС 

 

10. 

Організувати і провести у навчальних 

групах лекції, тематичні уроки, семінари, 

бесіди: «Молодіжний рух в Україні: стан 

і перспективи». 

Впродовж  

року 

 

 

Студ.Рада ФТС 

 

11. 

Прийняти участь в підготовці та 

проведенні святкових заходів, 

присвячених: 

- Дню автомобіліста та дорожника; 

- День Логіста; 

- Дню Святого Валентина; 

- Спортивних свят 

- Дню відмінника; 

Впродовж  

року 
Студ.Рада ФТС 

 



№ 

 

Заходи Час  

проведення 

Відповідальний за 

проведення 
Примітки 

- Дню відкритих дверей; 

- Дню перемоги; 

- Дню студента. 

12. 

Організувати зі студентським активом 

факультету та гуртожитку проведення 

Новорічного свята. 

 

Грудень  

2022 р. 
Студ.Рада ФТС 

 

13. 

Забезпечення висвітлення у газеті 

«Автодорожник» важливих подій у житті 

факультету, найкращих викладачів та 

студентів. 

Впродовж  

року 
Студ.Рада ФТС 

 

14. 

Зі студентами 1-3–іх курсів організувати 

відвідування онлайн музеїв, виставок 

України. 

Впродовж  

року 
Студ.Рада ФТС 

 

15. 

Провести кураторські години в 

академічних групах про Герб, Прапор, 

Гімн та іншу символіку України. 

Травень  

2023 р. 
Студ.Рада ФТС 

 

16. 
Організувати студентські слухання 

«Україна в сучасному світі». 

Квітень – травень 

2023 р. 
Студ.Рада ФТС 

 

17. 
Для студентів 1-3 курсів провести 

вікторину «Я знаю Європу». 

Травень 

2023 р. 
Студ.Рада ФТС 

 

18. 

Участь у проведенні опитування студенів 

щодо якості навчання, соціальної, 

інформаційної та організаційної 

підтримки з боку Студ. Ради та керівних 

органів ХНАДУ 

Травень 2023 р. Студ.Рада ФТС 

 

19. 

Аналіз результатів анкетування студентів 

щодо змісту та якості навчання. Внесення 

пропозицій до Вченої ради ФТС. 

Травень 2023 р. Студ.Рада ФТС 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Студентської Ради ФТС Марченко В.В. 


