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Житомир-2015 



«Питання виховання для сучасних суспільств – питання життя і 

смерті, питання від якого залежить майбутнє» 
Е. Ренан  

 

Навчально-виховний процес на технологічному факультеті зі студентською 

молоддю на 2015-2016 навчальний рік планується здійснювати відповідно до 

планів Вченої Ради університету та факультету, графіків навчального процесу, 

державних стандартів освіти, законів України "Про освіту" та інших нормативних 

документів. 

 

Пріоритетні напрямки виховної роботи в 2015 - 2016 н. р.: 

 

• формування особистих рис громадян України, національної свідомості та 

самосвідомості студентів; 

• виховання духовної культури особистості; 

• виховання поваги до Конституції та законодавства України, державної 

символіки; 

• формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

• утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення 

історичної пам'яті; 

• збагачення народних традицій, звичаїв; 

• виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної 

активності та культури розумової праці; 

• формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого 

господаря; 

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів, охорони та 

зміцнення здоров'я; 

• формування екологічної культури студентів, гармонії їх відносин з природою; 

• створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, 

залучення студентів до різноманітної діяльності, самореалізації; 

• посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи 

успішної профілактики відхилень у поведінці студентів; 

• підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості людини 

як найвищої соціальної цінності; 

• створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, 

що залишилися без батьківського піклування; 

•  організація системи студентського самоврядування, колективне планування 

діяльності наставників та студентів; 

• доцільне використання можливості поза університетських навчально-

виховних закладів для організації виховної роботи. 
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І. Організаційна робота 

 

№ Зміст роботи Виконавець 
Термін 

виконання 

Цільова 

аудиторія 

Де заплановано 

висвітлення 

заходу (сайт, 

газета тощо) 

1. Обговорення та 

затвердження плану 

виховної роботи 

Наставники 

груп 

Вересень, 

2015 

Студенти 

груп 
- 

2. Ознайомлення студентів з 

переформуванням груп, 

формування активу групи 

Наставники 

груп 

Вересень, 

2015 

Студенти 

груп 
- 

3. Ознайомлення студентів з 

розкладом занять, новими 

дисциплінами 

Наставники 

групи 

Вересень, 

2015 

Студенти 

груп 
- 

4. Збори групи по 

підведенню підсумків 

навчального року 

Наставники 

груп 

Червень, 

2016 

Студенти 

груп 
- 

5. 

Організація роботи 

гуртків за інтересами 

Деканат 

факультету, 

наставники 

академгруп, 

завідувачі 

гуртками 

Вересень-

жовтень 

Студенти 

груп 

Плани та звіти 

наставників 

 

ІІ. Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи 

 

№ Зміст роботи Виконавець 
Термін 

виконання 

Цільова 

аудиторія 

Де заплановано 

висвітлення 

заходу (сайт, 

газета тощо) 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Проведення 

Першої лекції на 

тему: «Україна 

– єдина країна» 

Деканат, 

наставники 

Вересень, 

2015 

(01.09.15) 

Студенти-

першокур-

сники) 

Сайт 

технологічного 

факультету, 

соцмережі 

2. Проводити роботу 

з виховання у 

студентів 

почуттів 

національної 

гідності, 

готовності 

розбудовувати 

Українську 

державу, 

забезпечувати 

конституційний 

порядок, 

стабільність, 

безпеку держави 

Деканат, 

наставники, 

студрада, 

профбюро, 

провідні 

викладачі 

кафедр 

Протягом 

року 
Студенти - 
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3. Організувати 

екскурсії 

академічних груп 

до 

музею 

університету 

Деканат, 

наставники 

Перший 

семестр, 

перші 

курси 

Студенти 
Звіті виховної 

роботи 

4. Організувати цикл 

виховних годин, 

зустрічей 

з 

правоохоронцями, 

перегляд 

документальних 

фільмів щодо 

проблеми 

попередження 

торгівлі жінками в 

Україні та 

діяльності 

міжнародної 

організації 

„Ла – страда”, 

міжнародної 

організації 

«Місія в Україну» 

Деканат, 

наставники, 

відділ виховної 

роботи 

Протягом 

року 
Студенти Соцмережі 

5. Проводити 

екскурсії до 

обласного 

літературного  

музею, музею 

космонавтики 

та музею УМВС у 

Житомирській 

області 

Деканат, 

наставники 

Протягом 

року 
Студенти Фотозвіт 

6. Участь студентів 

у святкуванні 

«Дня міста» 

Наставники,      

актив групи 

Вересень, 

2015 
Студенти групи 

Обласне 

телебачення, 

соцмережі 

7. Проведення бесід 

на тему: «День 

українського 

кіно!» 

Наставники 
Вересень, 

2015 
Студенти груп - 

8. Проведення бесіди 

на тему: «14 

жовтня – День 

Українського 

козацтва» 

Наставники 
Жовтень, 

2015 
Студенти групи - 

9. Участь студентів 

у заходах, 

присвячених Дню 

пам’яті жертв 

голодомору 

Наставники,      

актив груп 

Листопад, 

2015 
Студенти групи 

Обласне 

телебачення, 

соцмережі 

10. Відзначення Студрада, Січень, 2016  Сайт 
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«День Соборності 

України» 

наставники, 

актив 

технологічного 

факультету, 

соцмережі 

11 Урочистості до 

71-ї річниці 

Перемоги у 

Другій Світовій 

війні „Славним 

переможцям 

присвячуємо…” 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Травень, 

2016 
- 

Сайт 

технологічного 

факультету, 

соцмережі 

12 Відвідування та 

взяття участі у 

міському святі, 

присвяченого 

Дню української 

вишиванки 

Наставники,      

актив 

факультету 

Травень, 

2016 
Студенти груп 

Обласне 

телебачення, 

соцмережі 

13 Організовувати 

зустрічі в 

академічних 

групах з 

учасниками АТО, 

ветеранами  війни 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Грудень,2015 

Березень, 

2016 

 

Студенти груп 

Сайт 

технологічного 

факультету, 

соцмережі 

14 Провести заходи з 

ушанування 

Небесної 

сотні 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Лютий, 2016 Студенти груп 

Сайт 

технологічного 

факультету, 

соцмережі 

15 Відвідування 

музею АТО та 

Великої 

вітчизняної війни 

(ЗОШ № 17 

м. Житомир) 

Наставники 
Протягом 

року 
Студенти 

Сайт 

технологічного 

факультету, 

соцмережі, 

фото-відео звіт 

МОВНЕ ВИХОВАННЯ 

1.  Проведення бесіди 

на тему: «Ліні 

Костенко - 85» 

Наставники 
Листопад, 

2015 
Студенти груп Соцмережі 

2.  Виховні години до 

Дня української 

писемності та 

мови 

Наставники, 

кафедра 

українознавства 

Листопад, 

2015 

(09.11.15) 

Студенти груп Соцмережі 

3.  Проведення бесіди 

на тему: «21 

лютого – 

Міжнародний 

день рідної мови» 

Наставники Лютий, 2016 Студенти груп Соцмережі 

 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

4.  Організація 

студентів для 

участі у 

навчальному та 

науковому 

процесі 

Деканат, 

студрада, 

профбюро, 

наставники, 

старости 

Протягом 

року 
Студенти груп - 
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5.  Контроль за 

відвідуванням 

студентами занять 

Деканат, 

наставник 

Протягом 

року 
Студенти групи - 

6.  Обговорення 

результатів 

атестацій та 

екзаменаційних 

сесій студентів 

Деканат, 

студрада, 

наставники 

Протягом 

року 
Студенти групи - 

7.  Забезпечити 

регулярний 

випуск 

факультетських 

стіннівок та 

висвітлення у 

них проблем 

національного та 

громадянського 

виховання 

студентів 

Деканат, 

студрада, 

наставники 

Протягом 

року 
Студенти групи - 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Участь студентів в 

загально 

університетському 

заході «Свято 

осіннього букета», 

присвяченому 

Дню працівників 

освіти 

Студенти груп 

Жовтень, 

2015 

 

- 

Сайт 

університету, 

соцмережі 

2 

Збір коштів для 

бійців АТО 
Студенти групи 

За бажанням 

студента 

протягом 

року 

- - 

3 

Збір коштів 

онкохворим дітям 
Студенти групи 

За бажанням 

студента 

протягом 

року 

- - 

4 Участь студентів 

групи у 

благодійних 

акціях факультету 

та університету 

Студенти групи 

За бажанням 

студента 

протягом 

року 

- - 

5 

Відзначення 

Міжнародного 

дня прав людини 

Наставники, 

кафедра 

правознавства, 

по можливості 

працівники 

УМВС 

Грудень, 

2015 

(10.12.15) 

- - 

6 Виховні години на 

тему: 

Міжнародний 

день пам'яті жертв 

Холокоста 

Деканат, 

студрада, 

профбюро, 

наставники, 

старости 

Січень, 2016 

(27.01.16) 
- 

Сайт 

факультету, 

газета «Наш 

дім» 
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7 Відзначення : 

Всесвітній день 

боротьби проти 

рака 

Профбюро, 

представники 

обласних 

організацій 

Лютий, 2016 

(04.02.16) 
 

Сайт 

факультету, 

газета «Наш 

дім» 

8 Бесіди на тему: 

«Духовна єдність 

поколінь» 

«Українська сім'я 

— основа 

міцності держави» 

 

Наставники 
Протягом 

року 
- - 

9 Диспути: 

«Ми — громадяни 

України» 

«Моральні 

принципи 

досягнення 

успіху» 

«Соборність і 

злагода – умови 

процвітання 

України» 

«Герої для нас як 

приклад...» 

«Я і соціум» 

«Свобода та 

особиста 

недоторканість 

громадян» 

Наставники 

академічних 

груп 

Вересень 

Жовтень 

Грудень 

Січень 

Березень 

Квітень 

Студенти груп 

Сайт 

факультету, 

газета «Наш 

дім» 

10 Дебати: 
«Гуманістична 

мораль і 

моральність — 

основа етики 

громадянськості» 

«Презентуємо 

себе» 

«Інтелігентна 

людина: яка 

вона?» 

«Я в реалі, я у 

віртуалі...» 

Наставники 

академічних 

груп, запрошені 

представники 

провідних 

організацій м. 

Житомира 

Протягом 

року 
Студенти групи 

Сайт 

факультету, 

газета «Наш 

дім» 

11 Взяття участі у 

здаванні крові 

«Дні донорства» 

Деканат, 

студрада 

університету 

Протягом 

року 
- - 

 ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1 

Урочистості до 

випуску студентів 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Лютий, 

червень, 

2016 

Випускники, 

запрошені, 

гості 

Сайт 

технологічного 

факультету, 

газета «Наш 

дім» 

2 Участь студентів у Студенти групи Листопад, - Сайт 
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святкуванні Дня 

студента (концерт 

у ЦК) 

2015 університету, 

соцмережі 

3 
Вечір відпочинку 

присвячений Дню 

батька в Україні 

 

Студрада 

факультету та 

гуртожитку 

Вересень, 

2015 
 

Сайт 

технологічного 

факультету, 

газета «Наш 

дім» 

4 Святкування Дня 

конярства на 

технологічному 

факультеті 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Вересень 

(27.09.15) 
 

Сайт 

університету 

та факультету, 

соцмережі 

5 Участь в 

святкуванні 

«Дебют 

першокурсника» 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Вересень, 

2015 
 

Сайт 

університету, 

соцмережі 

6 Участь в 

святкуванні 

«Всеукраїнський 

день бібліотек» 

(знайомство з 

бібліотекою, 

перегляд 

відеофільму, 

реєстрація) 

Наставники, 

викладач 

дисципліни 

«Вступ до 

фаху» 

Вересень, 

2015 

(30.10.15) 

Студенти 

першокурсники 
 

7  

Вечір присвячений 

«Дню працівників 

освіти» 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Жовтень, 

2015 

(07.10.15) 

 

Сайт 

технологічного 

факультету, 

газета «Наш 

дім» 

8 Виховний захід 

присвячений 

Міжнародному 

дню людей 

похилого віку 

Наставники, 

профбюро 

Жовтень, 

2015 

(10.10.15) 

  

9 Участь студентів у 

загально 

університетському 

святі 

присвяченому 

Дню захисника 

України 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Жовтень, 

2015 

(09.10.15) 

 

Сайт 

університету 

та факультету, 

соцмережі 

10 Святкування Дня 

студента на 

загально 

університетському 

та 

факультетському 

рівнях 

Деканат, 

студрада та 

профбюро, 

наставники, 

актив груп 

Листопад, 

2015 

(17.11.15) 

 

Сайт 

університету 

та факультету, 

соцмережі 

11 Святкування Дня 

Святого Миколай 

(поїздка в дитячі 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Грудень, 

2015 

(19.12.15) 

Деканат, 

кафедри 

факультету 

Сайт 

університету 

та факультету, 
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будинки, збір 

коштів та 

подарунків) 

соцмережі 

12 

Святкування 

Нового року 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Грудень, 

2015 (25.12-

30.12.15) 

 

Сайт 

університету 

та факультету, 

соцмережі 

13 
Відзначення Дня 

студента (Тетянин 

день) 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Січень, 2016 

(25.01.16) 
 

Сайт 

університету 

та факультету, 

соцмережі 

14 
Святковий 

концерт до Дня 8 

березня 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Березень, 

2015 

(06.03.16) 

Співробітники 

та студенти 

факультету, 

запрошені 

Сайт 

університету 

та факультету, 

соцмережі 

15 Участь студентів у 

святі-виставці 

«Великдень 

об’єднує» 

Студенти групи Квітень, 2016 - 

Сайт 

університету, 

соцмережі 

16 Участь студентів 

групи у заходах, 

присвячених Дню 

університету 

Студенти групи 
Травень, 

2016 
- 

Сайт 

університету, 

соцмережі 

17 Провести бесіди в 

академічних 

групах, 

концерт, 

присвячені Дню 

Матері 

Деканат, 

студрада та 

профбюро 

Травень, 

2016 
Студенти 

Сайт 

університету 

та факультету, 

соцмережі 

18 Виховання у 

студентів 

бережливого 

ставлення до 

державного майна 

Наставники 
Протягом 

року 
- - 

19 Відвідування 

студентами 

драмтеатру, 

філармонії, музеїв 

Наставник, 

студенти групи 

Протягом 

року 
- - 

20 Естетичний  смак 

людини 

(оформлення 

кімнат 

гуртожитку, 

аудиторій та 

території 

навчального 

корпусу і т.п.) та 

його виховання 

Студенти групи 
Протягом 

року 
- - 

21 Години 

спілкування: 
«Людина. Доля. 

Душа» 

Наставники, 

профбюро та 

студрада 

факультету, 

Протягом 

року 
Студенти груп 

Сайт 

факультету, 

газета «Наш 

дім» 
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«Людина — 

невід'ємна 

частина природи, 

Всесвіту» 

«Відзначення днів 

матері, батька, 

сім'ї» 

«Літопис 

родоводу» 

«Традиції моєї 

родини» 

«Сімейні реліквії» 

«Дружна сім'я - 

першоджерело 

людського духу» 

«Проблеми 

батьків та дітей» 

«Сучасні аспекти 

родинного 

виховання» 

 

студенти 

22 Робота лекторію: 

«Традиції моєї 

родини» 

«Сімейні реліквії» 

«Статева культура 

— основа сім'ї та 

усвідомлюваного 

батьківства» 

«Сім'я — основа 

держави» 

«Цінуй честь 

сім'ї» 

«Агресія та 

насильство в 

сім’ї» 

Залучити 

молодіжні 

організації 

міста, кафедру 

правознавства 

та 

культурології 

ЖНАЕУ, 

наставники 

академгруп 

Протягом 

року 
Студенти групи 

Сайт 

факультету, 

газета «Наш 

дім» 

23 Організовувати 

поїздки по 

історичних місцях 

Житомирщини та 

України 

Деканат, 

профком 

студентів, 

наставники 

Протягом 

року 
Студенти 

Сайт 

університету, 

факультету, 

соцмережі 

24 
Прийняття участі 

в святкуванні Дня 

захисту дітей 

Деканат, 

профком 

студентів, 

наставники 

Червень, 

2016 

Студенти, гості 

міста 

Сайт 

університету, 

факультету, 

соцмережі 

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Робота 

лекторію: 

«Екологія землі 

XXI століття» 

«Що ми 

залишимо 

Деканат, зав. 

кафедрами, 

студрада та 

профбюро 

факультету, 

запрошені 

Протягом 

року 
Студенти 

Сайт 

університету, 

факультету, 

соцмережі 
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нащадкам?» 

«Екополітика — 

почнемо із себе» 

«Світ природи 

справжній та 

неповторний» 

«Екологічні 

проблеми рідного 

і краю (України). 

Природа, 

цивілізація, 

людина: пошук 

гармонії» 

«Про екологію 

рідного краю» 

представники 

2 

Фоторепортаж: 
«Екологічні 

наслідки 

Чорнобиля» 

Кафедра 

технологій 

переробки та 

якості 

продукції 

тваринництва, 

проф. Славов 

В.П. 

Квітень, 2016 Студенти 

Сайт 

університету, 

факультету, 

соцмережі 

3 Проведення бесіди 

на тему: 

«Екологічні 

проблеми рідного 

міста» 

Наставники 

груп 

Грудень, 

2015 
Студенти груп - 

4 Прибирання 

території 

факультету 

Студенти груп 
Згідно 

графіка 
- - 

ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Проведення бесіди 

на тему: «Як 

розподілити одну 

стипендію на 

місяць 

проживання» 

Наставник 

групи 
Лютий, 2016 Студенти групи - 

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Участь студентів 

групи в 

облагородженні 

факультету та 

його території 

Деканат, 

наставники, 

студенти груп 

Протягом 

року 
- 

Сайт 

факультету, 

соцмережі 

2. Організація 

озеленення 

аудиторій, 

територій, 

факультетів, 

інститутів, 

гуртожитків 

 

Деканат, 

наставники, 

студенти груп 

Протягом 

року 
- 

Сайт 

факультету, 

соцмережі 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

1 Участь студентів в 

спортивних 

заходах 

факультету та 

університету 

Студенти групи 
Протягом 

року 
- Соцмережі 

2. Відвідування 

студентами 

спортивних секцій 

ЖНАЕУ та участь 

в різноманітних 

заходах місцевого, 

обласного та 

міжнародного 

рівнів 

Студенти груп 
Протягом 

року 
 

Сайт 

університету 

та факультету, 

соцмережі, 

газета «Наш 

дім» 

 ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Відвідування 

лекцій, зустрічей з 

пропаганди 

здорового способу 

життя 

Наставник 

групи 

Протягом 

року 
Студенти групи - 

2 Проведення бесіди 

на тему: 

«Валеологія – 

наука про 

індивідуальне 

здоров'я людини 

та здоровий 

спосіб життя» 

Наставник 

групи 

Березень, 

2016 
Студенти групи 

Сайт 

факультету, 

соцмережі, 

газета «Наш 

дім» 

 ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ 

Профорієнтаційна робота 

1 Участь студентів 

групи у заходах, 

присвячених Дню 

відкритих дверей 

Студенти групи 
Грудень, 

2015 
- 

Сайт 

університету, 

соцмережі 

2 
Профорієнтаційні 

дні «Світ 

професій» (за 

окремим планом) 

Деканат, 

наставники, 

профбюро та 

студрада 

факультету 

Протягом 

року 

Випускники 

ЗОШ, 

технікумів 

Сайт 

університету, 

соцмережі 

3 Продовжувати 

роботу кафедр з 

вивчення, 

узагальнення та 

пропаганди 

передового 

педагогічного 

досвіду, 

організації 

виховної 

роботи у школах 

тощо 

Деканат, 

наставники, 

профбюро та 

стадрада 

факультету 

Протягом 

року 
Студенти 

Сайт 

факультету, 

соцмережі, 

газета «Наш 

дім» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ 

1 Контроль 

побутових умов, 

гігієнічного стану 

кімнат, 

гуртожитку в 

цілому 

Наставники, 

профбюро, 

студрада, 

деканат 

Вересень, 

2015 
Студенти групи - 

2 Організація 

студентів для 

участі в конкурсі 

на кращу  кімнату 

в гуртожитку 

Наставники, 

студенти груп, 

студрада 

гуртожитку 

За планом 

ради 

гуртожитку 

Студенти групи 
Соцмережі, 

екран чистоти 

3 Контроль за 

дотриманням 

правил 

проживання в 

гуртожитку 

студентів групи 

Наставники, 

деканат 
Постійно Студенти групи - 

4 Відвідування 

лекцій, зустрічей з 

поведінки молоді 

в громадських 

місцях та з 

правоохоронних 

питань 

Наставник, 

провідні 

фахівці 

Протягом 

року 
Студенти групи - 

 

ІІІ. Ініціативи факультету 

 

№ Зміст роботи Виконавець 
Термін 

виконання 

Цільова 

аудиторія 

Де заплановано 

висвітлення 

заходу (сайт, 

газета тощо) 

1. 

Святкування 

«Посвята в 

студенти» студентів 

1 курсу 

Деканат, 

студрада 

гуртожитку, 

студрада 

факультету 

Вересень, 

2015 

Студенти-

першокурсники, 

батьки, гості 

Соцмережі 

2 

Святкування Дня 

студента (гурт. №5) 

Деканат, 

студрада, 

профбюро, 

наставники 

Листопад, 

2015 

Студенти 

факультету 

Сайт 

університету та 

факультету, 

соцмережі 

3 Проведення вечору 

відпочинку 

присвяченого Дню 

працівників 

сільського 

господарства 

Деканат, 

студрада, 

профбюро, 

наставники 

Листопад, 

2015 

Студенти 

факультету 

Сайт 

університету та 

факультету, 

соцмережі 

4 Святкування 

конкурсу-виставки 

«Великдень 

об’єднує» (гурт. 

Деканат, 

студрада, 

профбюро, 

наставники 

Квітень, 

2016 

Студенти групи, 

факультету 

Сайт 

університету та 

факультету, 

соцмережі 
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№5) 

5 Проведення та 

організація  «Дня 

технологічного 

факультету» 

Деканат, 
студрада, 

профбюро, 

наставники 

Червень, 

2015 

Студенти 

факультету, 

запрошені 

Сайт 
університету та 

факультету, 

соцмережі 

6. Відзначення свят: 

Дня батька та Дня 

матері (гурт. № 5) 

Деканат, 

студрада, 

профбюро, 

наставники 

Жовтень, 

2015, 

травень, 

2016 

Студенти 

факультету, 

запрошені 

Сайт 

університету та 

факультету, 

соцмережі 

 

План виховної роботи зі студентами технологічного факультету на 2015 

– 2016 н. р. затверджено на засіданні Ради технологічного факультету «03» 

вересня 2015 року, протокол № 1. 
 

 

Секретар вченої ради  

технологічного факультету       В.В.Кобернюк  

 

Заступник декана з виховної роботи 

технологічного факультету       Т. В. Вербельчук 
 

 

 

 

 


