
ЗАТВЕРДЖУЮ 
ДиpeKiojHПІЦ виховної роботи 

«ггЕцопз^розвитку
В.П. Коваленко 

гуг_________ 2016 р.

План

проведення виховної роботи серед студентів факультету 
ветеринарної медицини в 2 семестрі 2015-2016 н.р.

Дата
проведення

заходу
Місце проведення заходу Зміст заходу

Кількі
сть

учасни
ків

Відповідальні за 
організацію

І. Культу рно-масова робота

12.02.16 Навчальний корпус № 12 Реєстрація
закоханих

Всі
бажаю

чі

Деркач С.С. 
Студентська 
організація 
факультету.

14.02.16 Гуртожиток №6 зал 
відпочинку

Конкурс 
«Найкраща 

Валентинка» До 
дня Святого 
Валентина.

Всі
бажаю

чі

СР гуртожитку, 
Деркач С.С., Мазур 

В.М., Харкевич
ю.о.

19.02.16 Навчальний корпус № 12

«ВИПУСК 2016» 
магістрів 

факультету 
ветеринарної 

медицини

Всі
бажаю

чі
Деканат ФВМ

Лютий-
березень Навчальний корпус № 12

Збори 1-4 курсу 
щодо виховної 

роботи та 
успішності 
студентів

800

Цвіліховський М.І. 
Деркач С.С 

Данілов В.Б.

Лютий-
березень Навчальний корпус № 12 Краса ФВМ

Всі
бажаю

чі

Цвіліховський М.І. 
Деркач С.С 
Студентська 
організація 
факультету.

Лютий-
березень

«Краса НУБіП 
України» 2

ННЦ виховної 
роботи та 

соціального 
розвитку. 

Деканат ФВМ 
Кафедра 

культурології

Березень

Виготовлення 
інформаційного стенду 

студентського 
самоврядування ФВМ

Активізація
культурно-виховної

роботи

Деркач С.С 
Студентська 
організація 
факультету.



Березень Гуртожиток №6 зал 
відпочинку

Святковий вечір до 
«8 Березня».

Всі
бажаю

чі

Половко Г.П., СР 
гуртожитку, 

Деркач С.С., Мазур 
В.М., Харкевич

ю.о.

Березень
Випуск газети 

«PUNCTUM OPTIMUM
+»

Активізація
культурно-виховної

роботи
100 Деркач С.С. 

Ходій Д.

Березень-
квітень

Навчальний корпус № 10. 
авд.228.

«Г олосіївська 
весна»

Всі
бажаю

чі

Цвіліховський М.І. 
Деркач С.С 
Студентська 
організація 
факультету.

Кафедра
культурології

Травень-
червень Навчальний корпус № 12

Ювілейні зустрічі 3 
випускникам 
факультету 

ветеринарної 
медицини

Всі
бажаю

чі
Деканат ФВМ

Червень Навчальний корпус № 12

«ВИПУСК 2016» 4 
курсу та магістрів 

2-го року навчання 
факультету 

ветеринарної 
медицини

Всі
бажаю

чі
Деканат ФВМ

Впродовж
семестру

Проведення екскурсій для 
студентів академічних 

груп музеями міста Києва, 
відвідування виставок, 

семінарів, майстер класів

Активізація
культурно-виховної

роботи

Всі
бажаю

чі

Наставники 
академічних груп

Впродовж
семестру

Створення пам’ятного 
фотоальбому «Історія 
культурно-виховної та 

спортивно масової роботи 
студентів ФВМ»

Деканат ФВМ 
Студентська 
організація 
факультету.

Впродовж
семестру

Проведення авторських 
виставок та конкурсів 
серед студентів ФВМ

Активізація
культурно-виховної

роботи

Всі
бажаю

чі

Деканат ФВМ 
Студентська 
організація 
факультету.

II. Спортивно масова робота

Впродовж 
семестру за 

графіком
Навчальний корпус №9

Участь у всіх видах 
змагань 

Спартакіади серед 
студентів 

факультетів та ННІ

ком.

ННЦ виховної 
роботи та 

соціального 
розвитку, Кафедра 

фізичного 
виховання 

Деканат ФВМ 
Гордеева С.В., 
Харкевич Ю.О.

Впродовж Навчальний корпус №9 Участь у всіх видах ком. ННЦ виховної



семестру за 
графіком

змагань 
Спартакіади 

«Здоров’я» НУБіП 
України

роботи та 
соціального 

розвитку, Кафедра 
фізичного 
виховання 

Деканат ФВМ 
Харкевич Ю.О.

Впродовж 
семестру за 

графіком
Навчальний корпус №9

Участь у всіх видах 
змагань 

Спартакіади серед 
мешканців 

гуртожитків

ком.

ННЦ виховної 
роботи та 

соціального 
розвитку, Кафедра 

фізичного 
виховання 

Деканат ФВМ 
Студентська рада 

гуртожитку
III. Пропаганда здорового способу життя

Вподовж
семестра

Активна участь 
студентів у 

спортивно масовій 
та культурній 

роботі

ННЦ виховної 
роботи та 

соціального 
розвитку. 

Деканат ФВМ.
Кафедра фізичного 

виховання.
Кафедра

культурології.

12-13.02.16

Навчальний корпус №9 
Спортивні змагання з 
нагоди Дня Святого 

Валентина зі спортивного 
десятиборства «Подвійна 

сила НУБіП України- 
2016»

Пропаганда 
здорового способу 

життя
2

ННЦ виховної 
роботи та 

соціального 
розвитку, Кафедра 

фізичного 
виховання 

Деканат ФВМ 
Харкевич Ю.О.

Впродож
семестр

Навчальний корпус № 12, 
Гуртожиток №6.

Проведеня семінарів- 
зустрічів 3 

студентами з питань 
пропаганди 

здорового способу 
життя

На рівні 
курсу, 

потоку, 
групи

Деканат ФВМ. 
Вихователі 

гуртожитку. 
СР гуртожитку 

Наставники 
академічних груп

IV. Профілактика девіантної поведінки

Впродож
семестр Гуртожиток №6.

Проведення нарад з 
студентською радою 
гуртожитку контроль 

за правилами 
проживання у 
гуртожитку

15

Деркач С.С., 
Мазур В.М., 

Харкевич Ю.О.., 
Половко Г.П., 

Масалович Ю.С.

Впродож
семестр Г уртожиток №6

Контроль за 
правилами 

проживання і 
поведінки в

8 Постійно діюча 
комісія з контролю



гуртожитку.

Впродож
семестр

ННЦ виховної роботи та 
соціального .розвитку

Участь у засіданні 
постійно діючої 

комісії з контролю 
за дотриманням 

правил 
внутрішнього 

розпорядку

За
потреб

и

Деркач С.С. 
Мазур В.М., 

Харкевич Ю.О..,

V. Виховна робота у гуртожитках

Впродож
семестр Г уртожиток №6

Поновлення у 
гуртожитку 

інформаційних 
стендів та стінгазет

3

Деркач С.С. 
Мазур В.М., 

Харкевич Ю.О.

Впродож
семестр Гуртожиток №6

Підготовка та 
проведеня 

конкурсу на кращу 
студентську 

кімнати у 
гуртожитку по 

поверхах і 
факультетах

3

Деркач С.С. 
Мазур В.М., 

Харкевич Ю.О.

Впродож
семестр Гуртожиток №6

Проведення наради 
з студентською 

радою гуртожитку.
15

Деркач С.С. 
Мазур В.М., 

Харкевич Ю.О.

Впродож
семестр Г уртожиток №6 Чергування НПП у 

гуртожитках

За
графік

ом

Деканат ФВМ 
Куратори 

академічних груп.
VI. Розвиток студентського самоврядування та лідерських якостей студентів

Впродож
семестр

Відбір та залучення 
здібних студентів 

факультету 
ветеринарної 
медицини для 

покращення роботи 
органів 

студентського 
самоврядування

Всі
бажаю

чі

Деканат ФВМ 
СО факультету, СР 

гуртожитку.

VII. Волонтерська та організаційна робота

Впродож
семестр

Участь студентів у 
різни 

волонтерських та 
організаційних 
заходах на рівні 

факультету, 
університету, 

району, міста та 
всеукраїнських 
заходах з метою 

виховання 
громадянської та 

еколого-культурної 
позиції студента

Всі
бажаю

чі

Деканат ФВМ 
СО факультету, СР 

гуртожитку.



Березень-
квітень

Організація та проведення 
«Дня донора»

Виховання
громадської
свідомості,
патріотизму

Всі
бажаю
чі

Деркач С.С. 
Деркач І.М. СО 
факультету, СР 

гуртожитку.
VIII. Профорієнтаційна робота

Березень-
квітень Навчальний корпус №12 «День відкритих 

дверей»

Всі
бажаю

чі

Деканат ФВМ., СО 
факультету.

Впродож
семестр

Профорієнтаційна 
робота на 
факультеті 

ветеринарної 
медицини 

здійснюється 
шляхом відряджень 

НПП у середні 
школи та ВНЗ 1-2 
рівня акредитації, 

через засоби 
масової інформації 

(радіо, 
телебачення, 

журнал «Здоров’я 
тварин і ліки», 

через випускників 
підвищення 

кваліфікації, через 
випускників 
технікумів і 
коледжів які 

навчаються на
_факу.

Деканат ФВМ

Декан факультету 

ветеринарної медицини М. Цвіліховський




