
ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 

на 2018 рік 

Кафедра фінансів та економіки 

№ Зміст заходу Дата Відповідальні особи Очікувані результати Примітки 

Організаційні заходи, пов’язані з навчальним процесом  

(наприклад, ініціативи кураторів з відвідування виставок, музеїв тощо) 

1.  
Проведення організаційних та тематичних кураторських 

годин (аудиторних та виїзних) 
щотижня 

Куратори 

академічних груп 

Розв’язання поточних 

проблем студентів на 

основі підсумків 

тижня; зміцнення 

колективу 

академгрупи, 

формування 

корпоративної 

культури серед 

студентської молоді 

 

2.  Формування бази даних студентів І курсу кафедри  
І тиждень 

вересня 

Куратори 

академічних груп 1 

курсу 

База даних 

першокурсників 
 

3.  
Відвідування гуртожитків з метою ознайомлення та 

надання допомоги у вирішенні поточних питань  

За окремим 

графіком 

Куратори 

академічних груп 

Розв’язання поточних 

проблем студентів з 

питань побутової та 

соціальної адаптації  

 

4.  
Відвідування наукових, соціально-культурних та 

профорієнтаційних заходів 

За окремим 

графіком 

Куратори 

академічних груп 

Сприяння особистісно-

лідерському 

зростанню студентів 

як майбутніх 

висококваліфікованих 

фахівців 

 

5.  Організаційні збори першокурсників  30 серпня 2018 

Рамський А.Ю., 

куратори академічних 

груп 

Позитивна мотивація 

першокурсників до 

освітнього процесу в 

Університеті та 

 



№ Зміст заходу Дата Відповідальні особи Очікувані результати Примітки 

прийняття норм 

поведінки (в т.ч. на 

урочистостях) 

6.  

Ознайомлення студентів І курсу із Положенням про 

Факультет інформаційних технологій та управління, 

Положенням про Студентське самоврядування в 

Університеті. 

1.09.2018 

Обушний С.М., 

куратори академічних 

груп 1 курсу 

Обрання старост, 

заступників, активу 

профспілки 

 

Заходи з розвитку корпоративної культури Університету 

1.  
Урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів 

випускникам Університету  
Червень 2018 

Рамський А.Ю., 

викладачі кафедри 

Контактна інформація 

для Клубу випускників 
 

2.  
Участь у “Посвяті першокурсників у студенти 

Університету” 
1 вересня 2018 

Рамський А.Ю., 

куратори академічних 

груп 1 курсу, 

викладачі кафедри 

Прийняття традицій 

корпоративної 

культури Університету 
 

3.  Участь у «Посвяті магістрів Університету» 1 вересня 2018 
Рамський А.Ю., 

викладачі кафедри 

Зміцнення традицій 

корпоративної 

культури Університету. 
 

4.  Відзначення Дня працівників освіти Жовтень 2018 
Рамський А.Ю., 

викладачі кафедри 

Формування пошани і 

поваги до педагогів, 

гуманних взаємин 

людини з людиною, 

розвиток творчих 

здібностей, вмінь та 

навичок 

 

5.  

Участь у Студентському театралізованому шоу-проекті 

першокурсників “Ось ми які” (І етап - ФІТУ; ІІ етап – 

загальноуніверситетський)  

Жовтень- 

листопад 2018 

Куратори 

академічних груп 1 

курсу 

Залучення всіх 

першокурсників до 

заходу 
 

6.  
Участь в організації та проведенні заходів до 

Міжнародного дня студента (за окремим планом) 
Листопад 2018 Викладачі кафедри 

Підвищення ролі 

студентства в 

громадському та 

політичному житті 

країни 

 

7.  Участь в організації та проведенні заходів, присвячених Грудень 2018 Рамський А.Ю., Зміцнення традицій  



№ Зміст заходу Дата Відповідальні особи Очікувані результати Примітки 

155 річниці від Дня народження Бориса Грінченка та 

святкування Дня Університету (за окремим планом) 

викладачі кафедри корпоративної 

культури Університету. 

Патріотичне виховання та формування національної свідомості у студентів 

1.  

Екскурсії до історичних пам’яток України, Національних 

парків. Екскурсійні маршрути столицею та іншими 

регіонами України. 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

академічних груп 

Підвищення рівня 

обізнаності студентів з 

історією України 
 

2.  

Відзначення Дня Державного Прапору України  

Відзначення Дня Незалежності України (у рамках 

державної та муніципальної програм) 

23 серпня 

2018 

Рамський А.Ю., 

викладачі кафедри 
Участь у церемонії  

Соціально-гуманітарна взаємодія зі студентами у гуртожитках 

1.  Відвідування студентських гуртожитків 
Протягом 

року 
Куратори академгруп 

Звіти з оцінки стану 

кімнат студентів та 

якості умов 

проживання 

 

Соціальний захист і психологічний супровід студентів соціальних категорій 

1.  Оновлення бази даних студентів соціальних категорій 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори академгруп 
Соціальний паспорт 

студента 
 

2.  
Контроль стану здоров’я студентів та організація 

проходження ними планових медичних оглядів 
Щосеместрово Куратори академгруп Медичний огляд   

Тематичні заходи (в тому числі – до знаменних дат) 

1.  
Відкриті  зустрічі з видатними особистостями сучасності 

із різних сфер суспільно-політичного життя 

Протягом 

року 
викладачі 1 зустріч від викладача  

Профорієнтаційні та іміджеві заходи 

1.  

Профорієнтаційна робота з батьківськими комітетами та 

адміністрацією шкіл за місцем проживання викладача в 

школах міста Києва 

Постійно 
Казак О.О., 

викладачі кафедри 

Учать школярів у 

конкурсах та 

фестивалях кафедри, 

днях відкритих дверей 

Університету 

 

2.  Розповсюдження агітаційно- профорієнтаційної листівки Постійно Казак О.О., Аналітико-  



№ Зміст заходу Дата Відповідальні особи Очікувані результати Примітки 

серед випускників шкіл та середніх навчальних закладів 

(відповідної спеціалізації) України до вступу до 

Університету Грінченка 

викладачі кафедри прогностичні 

презентації 

3.  

Проведення агітаційно-профорієнтаційних бесід 

викладачами економічних дисциплін кафедри, 

студентами-практикантами серед учнів шкіл міста на 

предмет вступу до КУБГ 

Постійно 
Казак О.О., 

викладачі кафедри 

Зорієнтованість на 

вступ до Університету 

Грінченка 

 

4.  

З метою ознайомлення з історією та сучасністю 

Університету Грінченка провести екскурсію для 

випускників шкіл міста 

Квітень, 

листопад 2018 

Рамський А.Ю., 

Казак О.О., 

викладачі кафедри 

Аналітико-

прогностичні 

презентації, 

зорієнтованість на вступ 

до Університету 

Грінченка 

 

5.  

Презентація Університету і кафедр ФІТУ, 

розповсюдження інформаційних матеріалів під час 

проходження практик студентами 

Постійно 
Казак О.О., 

керівники практик 

Аналітико-

прогностичні 

презентації 

 

6.  

Організація анкетування старшокласників у базових 

навчальних закладах з метою визначення професійної 

спрямованості особистості. 

Вересень-

жовтень 2018 

р. 

Казак О.О., 

викладачі кафедри 

Формування «Кола 

друзів-школярів 

кафедри»; 

зорієнтованість на вступ 

до Університету 

Грінченка 

 

7.  

Проведення консультаційних зустрічей для випускників 

Університетського коледжу, потенційних майбутніх 

студентів 2-го та 3-го курсу 

Лютий, 

квітень, 

жовтень 2018 

Рамський А.Ю., 

Казак О.О. 

Консультації, 

зорієнтованість на вступ 

до Університету 

Грінченка 

 

8.  
Організація роботи кафедри під час проведення 

загальнофакультетського Дня відкритих дверей 

Березень, 

жовтень 2018 

Рамський А.Ю., 

Казак О.О., 

викладачі кафедри 

Анкети абітурієнтів  

9.  
Організація та проведення кафедрального Дня відкритих 

дверей 

Протягом 

року 

Рамський А.Ю., 

Казак О.О., 

викладачі кафедри 

Анкети абітурієнтів  

10.  
Співпрацювати з викладачами шкіл, гімназій, коледжів, 

які читають економічні дисципліни, з метою виявлення 

Протягом 

року 
Казак О.О. 

Формування «Кола 

друзів-школярів 
 



№ Зміст заходу Дата Відповідальні особи Очікувані результати Примітки 

найбільш здібних учнів та проведення з ними подальших 

індивідуальних профорієнтаційних бесід 

кафедри»; 

зорієнтованість на 

вступ до Університету 

Грінченка 

11.  

Проведення презентації Університету Грінченка 

бакалаврами та магістрами з метою профорієнтації та 

агітації до вступу до Університету Грінченка 

Протягом 

року 

Рамський А.Ю., 

Казак О.О., 

викладачі кафедри 

Учать школярів у 

конкурсах та 

фестивалях кафедри, 

днях відкритих дверей 

Університету 

Грінченка 

 

12.  

Підтримання зв’язку з випускниками попередніх років та 

проведення через них рекламно-профорієнтаційної 

роботи 

Протягом 

року 
Викладачі кафедри 

Учать школярів у 

конкурсах та 

фестивалях кафедри, 

днях відкритих дверей 

Університету 

 

13.  
Укладання договорів про співробітництво з навчальними 

закладами 

Протягом 

року 
Казак О.О. 

Договори про 

співробітництво 
 

14.  
Організація спільних наукових та культурно-мистецьких 

заходів  

Протягом 

року 

Рамський А.Ю., 

Казак О.О., 

викладачі кафедри 

Учать школярів у 

конкурсах та 

фестивалях кафедри 

Університету 

 

15.  
Співпраця з УЦОЯО та КРЦОЯО в напрямку проведення 

ЗНО 

Протягом 

року 
Казак О.О. 

Аналітико-

прогностичні 

презентації 

 

16.  

Участь у семінарах, педрадах директорів шкіл, 

заступників директорів шкіл з НВР, керівників 

методичних об’єднань 

Протягом 

року 

Рамський А.Ю., 

Казак О.О., 

викладачі кафедри 

Учать школярів у 

конкурсах та 

фестивалях кафедри, 

днях відкритих дверей 

Університету 

 

Заходи, пов’язані з фізичним вихованням та утвердженням здорового способу життя 

1.  Провести ряд заходів до Всесвітнього дня без тютюну Травень 2018 Куратори академгруп 
Пропаганда здорового 

способу життя без 
 



№ Зміст заходу Дата Відповідальні особи Очікувані результати Примітки 

тютюнопаління 

2.  

Участь у «Фестивалі спорту студентів» 

(загальноуніверситетські змагання з футболу / футзал 

(чоловіки та жінки); волейболу (чоловіки та жінки); 

баскетболу (чоловіки та жінки); плавання; шахів; легкої 

атлетики (естафета); загальнофізичної підготовки у 

рамках конкурсу “Міс і містер фітнес”; чирлідингу та 

оздоровча аеробіка) 

Грудень 2018 Куратори академгруп 

Участь студентів при 

підтримці студентів-

вболівальників, 

формування 

командного духу 

 

3.  

Участь студентів у загальноуніверситетському Марафоні 

спортивних заходів, присвячених Дню Університету 

«Через спорт – до культури оптимізму і бадьорості»  

Грудень 2018 Куратори академгруп 

Участь студентів при 

підтримці студентів-

вболівальників, 

формування 

командного духу 

 

Волонтерський рух та студентські благодійні акції 

1.  Участь у весняній толоці міста Квітень 2018 
Рамський А.Ю., 

викладачі кафедри 

Благодійна акція 

адресної допомоги 
 

2.  
Участь у заходах до Дня Києва (у рамках столичної 

програми) 
Травень 2018 

Куратори академічних 

груп 
Публікації   

3.  Участь у благодійному студентському балі до Дня Києва Травень 2018 
Рамський А.Ю., 

викладачі кафедри 
Зібрані кошти  

4.  Благодійна акція до Міжнародного дня захисту дітей Червень 2018 
Куратори академічних 

груп 

Благодійна акція 

адресної допомоги 
 

5.  Участь у заходах до Дня Захисника України  Жовтень 2018 
Куратори академічних 

груп 

Благодійна акція 

адресної допомоги 
 

6.  
Екологічна акція  “Осінній десант” у рамках екологічної 

програми міста Києва 

Вересень-

листопад 2018 

Куратори академічних 

груп 

Благодійна акція 

адресної допомоги 
 

7.  
Заходи до Міжнародного дня людей з особливими 

потребами. Організація благодійної допомоги. 

І тиждень 

грудня 2018 

Куратори академічних 

груп 

Благодійна акція 

адресної допомоги 
 

 

 

Завідувач кафедри фінансів та економіки     А.Ю. Рамський 


