
 



академзаборгованість; - проведення превентивної роботи щодо запобігання негативного 

психологічного впливу ЗМІ та Інтернет-середовища на культуру поведінки студентів, 

заходів із викорінення фактів тютюнопаління, азартних ігор, порушення Правил 

внутрішнього розпорядку в академії та гуртожитках; - сприяння переобранню членів Ради 

студентського самоврядування для реалізації плану виховних заходів 2019-2020 н.р.; - 

підвищення рівня охоплення та активності студентів у культурно-виховних та спортивних 

заходах; - сприяння виявленню та розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація 

дозвілля, підтримка здоров’я через активізацію загально академічних патріотичних і 

культурологічних заходів; - проведення роботи із формування екологічної культури 

особистості для збереження та відновлення природи як середовища проживання всього 

живого. 

Зважаючи на зазначене та з метою сприяння організації виховної роботи студентів, 

Вчена рада академії  

УХВАЛИЛА: 

 1. Інформацію голови ради з виховної роботи Антоненко Я.С. «Про основні 

напрямки виховної роботи на новий навчальний рік,» взяти до уваги.  

2. Голові ради з виховної роботи і відділу з організації виховної роботи зі 

студентами сприяти подальшому розвитку та створенню в академії умов для вільного 

розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і 

самовдосконалення вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, 

самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої 

діяльності.   

Строк - постійно 

3. Активніше використовувати позитивні можливості Інтернету, соціальних мереж, 

сайту академії, поглибити співпрацю з молодіжними громадськими організаціями регіону. 

Відповідальні - Голова ради з виховної роботи, відділ з організації виховної роботи 

зі студентами 

Строк - постійно 

4. Увести в дію «Музей історії академії» та розробити екскурсійний маршрут для 

студентів та школярів міста з метою популяризації історії рідного краю.  

Відповідальні –ректорат, голова ради з виховної роботи, відділ з організації виховної 

роботи зі студентами 

Строк – червень 2020 р. 

5. З метою заохочення найбільш ініціативних та активних кураторів за підсумками 

навчального року проводити визначення «Кращого куратора факультету». 

Відповідальні – декани факультетів,  голова ради з виховної роботи 

6. Деканам факультетів, організувати індивідуальну виховну роботу зі студентами, 

які не відвідують навчальні заняття без поважних причин, порушниками дисципліни, 

студентами, які мають академічні заборгованості, активізувати роботу студентських рад 

гуртожитків. На засіданнях вчених рад факультетів заслуховувати її членів про виконану 

роботу.  

Строк - постійно 

7. Деканам факультетів, завідувачам кафедрами передбачити в проведенні 

профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді щодо прийому на навчання в академію 

участь творчих колективів, студентського активу, відмінників навчання з метою 

популяризації здобутків студентів академії. Створити декілька агітбригад для ведення 

профорієнтаційної роботи. Регулярно заслуховувати відповідальних за стан виховної 

роботи на засіданнях Вчених рад факультетів. 

8. Деканам факультетів сприяти проведенню виборів членів ради студентського 

самоврядування факультетів, членів ради студентського самоврядування академії. 


