
ПЛАН 

виховної роботи Студентської  Ради  

механічного факультету  

на 2022 – 2023 навчальний рік 

 

 
№ Заходи  Час 

проведення  

Відповідальний 

за проведення  

Примітки 

1.  Провести загальні збори студентів  

автомобільного факультету та 

обрати склад Студ. Ради МФ 

вересень 

2022 р. 

Студ. Рада МФ  

2.  На засіданні Студ. Ради 

обговорити питання участі та 

впливу Студ Ради щодо 

формування ставлення студентів 

до навчання, як до головного виду 

діяльності. 

вересень 

2022 р.  

Студ. Рада МФ  

3.  Проведення бесід із студентами 

груп, що мають заборгованості з 

екзаменаційної сесії, встановлення 

строків їх ліквідації. 

протягом 

навчального 

року 

Студ. Рада МФ  

4.  Провести загальне анкетування 

першого курсу  

вересень 

2022 р. 

Студ. Рада МФ  

5.  Проводити аналіз поточної 

успішності та відвідування занять. 

протягом 

навчального 

року 

Студ. Рада МФ  

6.  Вивчення родинних, побутових та 

матеріальних умов студентів. 

протягом 

року 

Студ. Рада МФ   

7.  Прийняти участь у святкуванні 

«Дня працівників автомобільної та 

дорожньої галузі». 

жовтень 

2022 р. 

Студ. Рада МФ 

Студ. Клуб 

 

8.  Прийняти участь у тижні 

правових знань 

протягом 

семестру 

Студ. Рада МФ  

 

9.  Допомога у проведенні челенджу 

«Потойбіччя ХНАДУ», кіновечір  

в «Zoom-e» 

жовтень 

2022 р. 

Студ. Рада МФ   

10.  Провести освітньо-виховні акції з 

профілактики пияцтва, вживання 

наркотичних речовин, 

тютюнопаління, СНІДУ. 

протягом 

семестру 

Студ. Рада МФ 

Профком 

 

11.  Прийняти участь у святкуванні 

«Дня студента» 

Листопад 

2022р. 

Студ. Рада МФ   

12.  Проведення бесіди з першим 

курсом на тему першої сесії 

грудень 

2022 р. 

Студ. Рада МФ  

13.  Публікація статей в газеті 

«Автодорожник» про активне 

життя студентів автомобільного 

протягом 

року 

Студ. Рада МФ  



№ Заходи  Час 

проведення  

Відповідальний 

за проведення  

Примітки 

факультету 

14.  Залучення студентів у суспільне 

життя університету 

протягом 

року 

Студ. Рада МФ  

15.  Організувати звіти студентів про 

результати навчання (за 

підсумками проміжного 

контролю) 

листопад 

2022 р., 

квітень 

2023 р. 

Студ. Рада МФ  

16.  Аналіз та обговорення результатів 

здачі сесії студентами МФ 

2 рази на 

рік 

Студ. Рада МФ  

17.  Проведення опитування серед 

студентів, щодо якості 

дистанційного навчання в період 

воєнних бойових дій.  

Протягом 

умов 

воєнного 

режиму 

Студ. Рада МФ 

Деканат МФ 

 

18.  Онлайн заходи, що присвячені 

національно-патріотичному 

вихованню здобувачів та 

здобувачок, за допомогою 

сторінки у соціальних мережах. 

Протягом 

умов 

воєнного 

режиму 

Студ. Рада МФ  

19.  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 МФ  

20.  Аналіз результатів анкетування 

студентів щодо змісту та якості 

навчання. Внесення пропозицій до 

Вченої ради МФ. 

Травень 

2023 р. 

Студ. Рада МФ  

 

 

 

 

Голова Студентської Ради МФ                                                   Бабаєва А.О. 

 


