
 

 

 

ПЛАНЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  2017/2018 ТА 
РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ  
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА 
 

 
№________ від ________/_________/2017р.   

Заходи на факультеті міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу впродовж року: 

1. Спортивні заходи: 

 участь студентів факультету у загально університетських 

змаганнях з різних видів спорту; 

 відвідування спортивних університетських або міських заходів.  

2. Культурно-масові заходи: 

 організація культурно-масових заходів; 

 участь студентів в університетських конкурсах; 

 відвідування університетських та міських заходів. 

3. Соціальна робота: 

 надання пільг для студентів. 

 надання матеріальної допомоги студентам; 
 допомога студентам в оформленні субсидій; 

4. Співпраця з громадськими та молодіжними організаціями м. Харкова; 

5. Щомісячні зустрічі: 

 проведення майстер-класів; 

 лекції від видатних особистостей; 

 відвідування тренінгів.  

6. Проведення інтелектуальних ігор: 

 інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»; 

 дипломатична гра; 

 проведення круглих столів. 

7. Інформаційна робота: 

 робота з інтернет-ресурсами; 

 створення бази даних студентів. 

 

 

 



 
21 серпня 2017 р. Початок роботи та підготовка до зустрічі з 

першокурсниками студентського активу.  

25-29 серпня 2017 р. Робота з поселення до гуртожитків. 

29 серпня 2017 р. Зустріч з першокурсниками. 

 Зустріч з адміністрацією факультету; 

 Презентація студентської ради факультету; 

 Презентація профспілкової організації університету та постановка на 

профоблік студентів першокурсників. 

 Презентація студентської наукової організації.  

6 вересня 2017 р. Презентація першокурсникам конкурс «ALMA MATER» 

7 вересня 2017 р. Звітно-виборна конференція студентської ради факультету: 

 звіт про роботу студентської ради за 2016/2017 р.; 

 вибори голови студентської ради факультету; 

 формування студентського активу факультету та розподіл обов’язків.  

22 вересня 2017 р. Посвята першокурсників у студенти-міжнародники, яка 

відбудеться у  колонній залі університету із залученням відомих людей 

Харкова. 

22-24 вересня 2017 р. Традиційне виїзне знайомство студентів першого 

курсу до комплексу відпочинку «PARK ROST CLUB». 

 

29 вересня 2017 р. Вітання педагогічного колективу з Днем працівника 

освіти. 

 

20 вересня-28 жовтня2017 р. Підготовка першокурсників до виступу у 

конкурсі «ALMA MATER». 

 

11 жовтня 2017 р. Звітно-виборна конференція профспілкової організації 

факультету: 

 звіт про роботу профспілкової організації за 2016/2017 р.; 

 вибори голови профбюро факультету; 

17 листопада 2017 р. День студента. 

 День народження ХНУ імені В.Н. Каразіна; 

 День студентського самоврядування факультету; 



 Гала-концерт конкурсу «ALMA MATER»; 

 Вечірка присвячена дню студента в клубі «Місто». 

6 листопада-1 грудня 2017 р. Організація та проведення Gastro-month. 

11-15 грудня 2017 р. Новорічний тиждень на факультеті МЕВ та ТБ. 

 благодійна акція до дня Святого Миколая; 

 інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»; 

 зустріч з відомими спікерами м. Харкова; 

 новорічна акція «Таємний Санта». 

19 грудня 2017 р. Поїздка до дитячого будинку з нагоди дня Святого 

Миколая. 

Січень-лютий 2018 р. Організація та проведення зимового відпочинку. 

8 березня 2018 р. Вітання адміністрації та педагогічного колективу з 

Міжнародним жіночим днем . 

16-20 квітня 2018 р. Тиждень факультету присвячений Дню народження 

МЕВ та ТБ: 

 святковий концерт; 

 дипломатична гра; 

 ярмарок спеціальностей; 

 благодійна акція до Дня захисту дитини; 

 туристична поїздка до історико-культурних міст України. 

12 травня 2018 р. Турнір профбюро з пейнтболу в клубі «Форпост». 

18 травня 2018 р. Проведення круглого столу з нагоди Дня науки. 

1 червня 2018 р. Поїздка до дитячого будинку з нагоди Дня захисту дитини. 

 

Окрім запланованих подій потрібно зауважити, факультет активно 

співпрацює із всіма студентськими організаціями університету та м. Харкова. 

Постійно приймає участь у заходах, що відбуваються та організовуються в 

університеті та місті. Активна співпраці із молодіжними організаціями м. 

Харкова дозволяє студентам підвищувати свій рівень освіти та оволодіти 

навиками, які не доступні в рамках освітнього процесу в університеті. Велика 

увага приділяється участі студентів у спортивних змаганнях в рамках 



університету, також заохочується участь студентів у спортивних змаганнях 

поза університетом. 

 

 

 

Декан факультету                                                                       проф. В.І. Сідоров 

міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 


