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ПЛАН
навчально-виховної роботи кафедри
неорганічної хімії
на І та ІІ семестр 2016/2017 навчального року
1. Організаційна робота
1. Затвердження кураторів 7ф – 12ф груп
2.Зустріч із студентами 7ф – 12ф груп та активом групи
3. Затвердження планів роботи кураторів
2. Заходи
№

1.
2.
3.

1.
2
3
4.
5.

Факт виконання –
коли, де
Навчальна робота (заходи, спрямовані на розпізнавання активності студентів,
формування культури навчальної праці, допомоги невстигаючим студентам)
Особливості навчального процесу в
вересень
куратори
університеті – ознайомча бесіда
Підсумки
поточного
навчання
1 раз на місяць
куратори
(результати за семестр)
Робота з невстигаючими студентами
протягом семестру
куратори
(бесіди, відвідування навчальних занять,
повідомлення батьків)
Захід

Термін виконання

Моральне виховання та робота з органами студентського самоврядування
(організація роботи студентів, робота з активом групи, збори студентів)
Вибори активу групи, визначення
вересень
функціональних
обов’язків
студ.
самоврядування в групі.
Робота з активом групи.
1 раз на тиждень
Загальні збори групи та куратора.
1 раз на місяць
Хто потребує допомоги (робота з
Протягом року
Бризицька
А.М.,
сиротами, інвалідами). Анкетування.
куратори
Гуртожиток: правила спільного дому.
Перший семестр
куратори
Бесіда.

Національно - патріотичне виховання студентів
1. «Університет – наш дім» - екскурсія в Вересень - жовтень
музей НФаУ.
Другий семестр
2. Як ми знаємо наше місто. Лекція
«Рекорди Харкова».
протягом року
3. Визначні сторінки нашої історії (бесіди,
зустрічі,екскурсії). Ексікурсія на ТОВ
фармацевтична фабрика «Здоров’я».
березень
4. Участь у конкурсі НФаУ «Весна,
творчість, фантазія»

куратори
Криськів О.С.
Турченко
Криськів О.С.
куратори

Н.В.,

2

1.
2.

1.
2.
3.

1.

2.
1.

Політично-правове виховання
Права і обов’язки студента НФаУ Вересень -жовтень
(Бесіда в групі).
Психологічна служба НФаУ –допоможе Другий семестр
вирішити ваші проблеми.
Лекції психолога НФаУ доц.Пляки Л.В.

куратори
Доц. Пляка Л.В.
Бризицька А.М.,
куратори

Інтелектуальне виховання
Що я знаю про свою майбутню
Другий семестр
куратори
професію – бесіда
Чорнобильська катастрофа, 30 років по
Другий семестр
Криськів О.С.
тому, лекція доц.Криськіва О.С.
Як удосконалювати самого себе. (Бесіда)
Протягом року
Ковальська О.В.
Лекція Ковальської О.В.
Естетичне виховання
Культурний центр НФаУ, студентський
Перший
куратори
профком
–
як
організовують
студентське дозвілля.
(Бесіда та обговорення планів культурно
– масової роботи в групі)
Участь
в
фестивалі
творчості
Другий семестр
першокурсників на факультеті .
Фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя
Чому модно бути здоровим (бесіда,
Протягом року
Цапко Є.О.
зустрічі) Дещо про харчування (лекція)

2
3.
4.
Відповідальна за виховну роботу

____________ А. М . Бризицька
Підпис

