
ЗВІТ ПО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ ТА ВИКОНАННЮ ПЛАНУ 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

 ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
за період з вересня 2016 року по березень 2017 року 

 
Систему навчально-виховної роботи на економічному факультеті формують заходи 

організаційно-методичної роботи; національного, інтелектуального, трудового, 
громадсько-правового, морального, художньо-естетичного, екологічного, превентивного 
та фізичного виховання та заходи індивідуальної роботи зі студентською молоддю і 
студентським активом. 

У частині виконання плану виховної роботи економічного факультету за період з 
вересня 2016 по березень 2017 року проведено таку роботу:  
І. Організаційно-методична робота: 

1. Проведено заходи первинної адаптації вступників та виховного супроводу 
студентів економічного факультету 2016 року вступу (Додаток А). 

2. Організовано роботу інституту кураторства економічного факультету. 
3. Проведено згідно графіка засідання Ради кураторів економічного факультету, що 

засвідчують відповідні протоколи засідань. 
ІІ. Заходи національного, інтелектуального, трудового, громадсько-правового, 
морального, художньо-естетичного, екологічного, превентивного та фізичного 
виховання: 

1. Участь у загальноуніверситетській урочистій Академії з нагоди початку 
нового навчального року і посвяти першокурсників у студенти. 

2. Проведено для студентів економічного факультету першу тематичну лекцію: 
«Щоб у серці жила Батьківщина: до 25-річчя Незалежності України» (вересень 2016 р.). 

3. Організовано у Мармуровій залі зустріч студентів-першокурсників з 
адміністрацією факультету та головами органів студентського самоврядування: 
(інформування про порядок організації навчального процесу, напрямки самореалізації, 
правила поведінки в університеті та університетському гуртожитку (вересень 2016 р.)). 

4. Організовано екскурсії по колишній Резиденції митрополитів Буковини і 
Далмації для студентів першого курсу економічного факультету (вересень 2016 р.). 

5. Проведено виїздні тематичні кафедральні посвяти у студенти вступників 
2016-2017 н.р. економічного факультету (вересень 2016 р.). 

6. Проведено міжвузівський (ЧНУ-БДМУ) тренінг-практикум на тему: «Перша 
долікарська допомога» для студентів 4-5 курсів економічного факультету (вересень 2016). 

7. Проведено урочисту загальнофакультетську посвяту та адаптаційний захід в 
палаці «Академічний» для вступників 2016-2017 н.р. – конкурс «Кращий з перших: 
народжені вільними»: 

- креативні презентаційні виступи учасників на тему: «Погляд у майбутнє»;  
- флеш-моби студентів академічних груп: «Танцюючи єднаємось»; 
- театралізовану постановку: «Освіта в Україні». 

8. Проведено загальні збори батьків студентів – першокурсників (жовтень 
2016 р.). 

9. Участь у святкуванні Всеукраїнського дня бібліотек: «Бібліо-кафе» (жовтень 
2016 р.). 

10. Участь у інтелектуальній грі «Охоронець скарбів», яка проходила у 
приміщенні Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (жовтень 2016 р.). 

11. Відвідано виставу «Маестро і Кароліна» у Чернівецькому академічному 
обласному українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської 
(жовтень 2016 р.). 



12. Участь у благодійному телемарафоні на підтримку онкохворого хлопчика 
Павла Толошняка (жовтень 2016 р.). 

13. Кафедрою Маркетингу, інновацій та регіонального розвитку проведено захід 
«День пішохода» (жовтень 2016 р.). 

14. Проведено брейн-ринг «Найерудованіші» серед команд-представниць 
спеціальностей економічного факультету та коледжу Чернівецького національного 
університету  імені Юрія Федьковича (жовтень 2016 р.). 

15. Участь у урочистому дійстві присвяченому 141-й річниці ЧНУ 
ім. Ю. Федьковича. 

16. Організовано презентацію студентських есе на тему: «Страшні слова, коли 
вони мовчать..» до Дня української писемності і мови (жовтень 2016 р.). 

17. Кафедрою Економічної теорії, менеджменту та адміністрування проведено 
захід «ІІІ Буковинські старти юних економістів» (листопад 2016 р.). 

18. Участь у фіналі конкурсу «Університет має талант»: Крупнік Олександр 
здобув перемогу у номінації «Приз глядацьких симпатій» (листопад 2016 р.). 

19. Участь у конкурсі «Студент-студентка року - 2016»: Клим Олександр здобув 
перемогу у номінації «Мужність» (листопад 2016 р.). 

20. Презентація книги «Сурмак» АТОвця Геннадія Фіміна. 
21. Участь у 68-й Спартакіаді студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Здобуто 

призові місця, зокрема у командних змаганнях з шахів (листопад 2016 р.). 
22. Переглянуто виставу «Шалена кров» в Чернівецькому академічному 

обласному українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської 
(листопад 2016 р.). 

23. Організовано тематичне свято для дітей працівників економічного 
факультету – «Миколаєві янголята» у РЦ «Капітошка» (грудень 2016 р.). 

24. Відвідано дитячий будинок «Романка» в с. Оршивці у рамках святкування 
Дня Святого Миколая (грудень 2016 р.). 

25. Проведено урочисте вручення дипломів випускникам-магістрам 
економічного факультету у Чернівецькому академічному обласному українському 
музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської (лютий 2017 р.). 

26. Участь у півфіналі та фіналі конкурсу декламаторів української поезії, 
присвячений 203-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка: Шкільнюк Андрій посів 2 
призове місце (березень 2017 р.). 

27. Співорганізація  першого дебатного протистояння між студентами та 
викладачами: Кифяк Вiкторiя Iванiвна та Сторощук Богдана Дмитрович з здобули 
перемогою у фінальному міжфакультетському турі (березень 2017 р.). 

28. Участь у Всеукраїнській акції благодійного фонду «Серце до серця», під 
гаслом «Я хочу бачити життя» на підтримку дітей з вадами зору (березень 2017 р.). 

29. Організовано до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна ярмарок 
солодощів, виручені кошти з якого використані на потреби вихованців  Магалянського 
дитячого будинку-інтернату (березень 2017 р.). 

30. Проведено лекцію-презентацію у рамках Всесвітнього дня боротьби з 
туберкульозом спільно з ГО «Люди Буковини» (березень 2017 р.). 
ІІІ. Робота зі студентським активом та індивідуальна робота зі студентською 
молоддю 

1. Участь у роботі засідань Президії студентського самоврядування університету 
згідно з планом роботи. 

2. Участь у розширеному засіданні Президії студентського парламенту та заступників 
деканів з навчально-виховної роботи «Студентське життя: проблеми й 
перспективи». 

3. Робота зі студентами пільгових категорій факультету. 



4. Робота по удосконаленню сайту економічного факультету в розділі «Студентське 
життя». 

 
Заступник декана 
з навчально-виховної роботи                                                 Філіпчук Н.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток А 
Перелік заходів з адаптації студентів-першокурсеників на економічному факультеті 
за 2016-2017 н.р.: 

 знайомство з групою: проведення гри «Знайомство» та тематичної лекція «Життя 
людини – найвища цінність»; 

 збір даних про студентів методом анкетування; 
 проведення психологічних тестувань з метою визначення ймовірності виникнення 

адаптаційних проблем у студентів; 
 постійний моніторинг процесу адаптації студентів (психологічні тести, спілкування 

з групою, викладачами, заступником декана з навчально-виховної роботи, 
батьками, індивідуальне спілкування зі студентами тощо); 

 допомога куратора у вирішенні індивідуальних та колективних морально-
психологічних проблем, які виникають у студентів у процесі адаптації;  

 допомога куратора у формуванні у групі здорового морально-психологчного 
клімату та у профілактиці порушень студентами Правил внутрішнього розпорядку;  

 ознайомлення студентів з системою виховної роботи у Чернівецькому 
національному університеті ім. Ю. Федьковича;  

 ознайомлення студентів з органами студентського самоврядування у 
Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича;  

 зустрічі з представниками студентського парламенту, студентської ради 
факультету, профспілки студентів Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича;; 

 вибори органів студентського самоврядування групи (профорг, заступники 
старости за напрямами);  

 бесіда «Як працювати в бібліотеці»; 
 бесіда «Як краще організувати навчальну та самостійну роботу»; 
 бесіда «Про етику міжособистісних стосунків у групі»; 
 бесіда щодо вибору дисциплін; 
 залучення студентів до культурно-мистецьких, оздоровчо-спортивних заходів та 

організації студентського дозвілля;  



 моніторинг куратором інформації про соціальні умови життя  і побут студентів, 
особливо тих, які проживають у гуртожитку;  

 бесіда «Про підготовку до екзаменаційної сесії (форми активізації навчання 
студентів з підготовки до складання сесії)»; 

 аналіз на кураторських годинах стану відвідування студентами групи занять, 
успішності та дисципліни в групі; 

 обговорення результатів модуля; 
 бесіда «Культура мовлення студента»; 
 бесіда «Культура одягу у вузі»; 
 бесіда «Про відповідальність у взаєминах, пов’язаних з неправомірною вигодою»; 
 бесіди «Про здоровий спосіб життя як запоруку успішної самореалізації 

особистості»; 
 бесіди «Про профілактику та запобігання розповсюдженню у студентському 

середовищі негативних явищ (паління, ввживання алкоголю, наркоманії, СНІДу 
тощо)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


