Додаток № 1
Звіт про виховну роботу кафедри неорганічної та фізичної хімії за перший семестр 2020/2021 навчального
року
№
з/
п

Дата
проведення
заходу

1

08.09.2020

2.

08.09.2020

Найменування
заходу

Результат
заходу

Куратор

Фото
(кількість 1-2)

Національно-патріотичне виховання
Отримання
Ковальська
Студенти підпорядкованої групи
інформації про
О.В.
Фм20(4,10д) -09
структуру
університету,
виховання у
студентів
розуміння їх
ролі як носія
імені «студент
НФаУ»
«Знайомство з
Отримання
Ковальська
Студенти підпорядкованої групи
Національним
інформації про
О.В.
Фм20(4,10д) -09
фармацевтични структуру
й університетом університету,
як одним з
виховання у
передових вузів студентів
України»
розуміння їх
ролі як носія
імені «студент
НФаУ»
«Знайомство з
Національним
фармацевтични
й університетом
як одним з
передових вузів
України»

Рівень заходу
(університетськ
ий, міській
захід)

університетськ
ий

університетськ
ий

Статус участі
кафедри
(учасник/
організатор/
співорганізат
ор)

3.

17.09.20

Обговорення
теми:
«Духовне
оздоровлення
народу,
формування в
Україні
громадянського
суспільства, яке
передбачає
трансформацію
громадянської
свідомості,
моральної,
правової
культури
особистості.»

Зацікавленість

Карпова С.П.

стимулюванням
розвитку
суспільства, яке
функціонує на
засадах
гуманізму,
свободи,
верховенства
права, соціальної
справедливості.

Громадсько-правове виховання
Ковальська
О.В.

В рамках
роботи
куратора

Організатор

1

16.10.2020

Участь у
виборах до
студентського
парламенту
НФаУ

Виховання
громадянського
обов’язку

університетськ
ий

2

16.10.2020

Виховання
громадянського
обов’язку

Мозгова О.О

університетськ
ий

учасник

3

01.12.20

Участь у
виборах до
студентського
парламенту
НФаУ
Бесіда про стан
заповнення
портфоліо
здобувачами

Виховання
громадянського
обов’язку

Мозгова О.О

університетськ
ий

організатор

4

15.12.20

Участь у
Виховання
зустрічі з
громадянського
ректором НФаУ обов’язку

1

11.11.2020

Засідання «Про
неприпустиміст
ь організації та
спроб участі в
проведенні
будь-яких
заходів чи
створенні
конфліктних
ситуацій в
етнічному
середовищі»

2

11.11.2020

Засідання «Про
неприпустимос
ті спроб
організації або
безпосередньої
участі в
проведенні
будь-яких
заходів чи
конфліктних
проявів в
етнічному
середовищі

Мозгова О.О

Моральне виховання
Студенти
Ковальська
отримали
О.В.
інформацію про
адміністративну
та кримінальну
відповідальніст
ь за порушення
законів
України, що
стосуються
конфліктів в
етнічному
середовищі.
Обговорення
Мозгова О.О
важливості
дотримання
нейтральної
позиції у
етнічних
конфліктах

університетськ
ий

університетськ
ий

університетськ
ий

учасник

3

24.12.2020

Бесіда
«Протидія
булінгу»

Обговорення
ключових
моментів
положення
НФаУ про
булінг

4

24.12.2020

Бесіда про
необхідність
правильного
поводження під
час святкування
новорічних свят

Ознайомлення з Мозгова О.О
інформацією
про поводження
з
електроприлада
ми,
фейерверками
тощо, під час
святкування
новорічних свят
Трудове виховання

1

Про
виконання
вимог
Кодексу
цивiльного

Правила
Ковальська О.В.
поведінки під
час святкування
Новорічних
свят.

Мозгова О.О

Екологічне виховання
Студенти
університетський
підпорядкова
ної групи
Фм20(4,10д) 09

університетськ
ий

організатор

університетськ
ий

організатор

Про виконання
вимог Кодексу
цивiльного
захисту
пожежної

захисту
пожежної
безпеки в
Украiни,
затверджен
их Haказом
30.12.2014
1477, з
метою
запобiгання
надзвичайн
их ситуацій
у час
святкуванн
я
новорiчних
та
рiздвяних
свят
1.

08.10.20

Дотримання
протиепідемічн
ого режиму під
час святкувань.

безпеки в
Украiни,
затверджених
Haказом
30.12.2014
1477, з метою
запобiгання
надзвичайних
ситуацій у час
святкування
новорiчних та
рiздвяних свят

Зацікавленість
Обговорення
теми: «Естетичні органічним
відносини –
основоположне
поняття
естетики, яке
поєднує у собі
всі елементи
суспільної
свідомості:
естетичне
сприйняття,
переживання,
почуття, смак,
ідеал.»

зв’язком
естетичного
виховання із
соціальною
сутністю людини

Естетичне виховання
Карпова С.П.

В рамках
роботи
куратора

Організатор

1

11.11.20

Засідання «Про
організацію
протиепідемічн
их заходів і
створення умов
організації
освітнього
процесу в
2020/2021 н. р.(

2

26.11.20

3

26.11.20

Бесіда на тему:
«Запобігання
розповсюдженн
я захворювань,
викликаних
корона вірусом
та про
організацію
протиепідемічн
их заходів»
Бесіда на тему:
«Про
неприпустиміст
ь спроб
організації або
участі в
проведенні
будь-яких
заходів чи
конфліктних

Фізичне виховання (здоровий спосіб життя)
Ознайомлення з Мозгова О.О
Наказом НФаУ
від 31 серпня №
345 «Про
організацію
протиепідемічн
их заходів і
створення
безпечних умов
організації
освітнього
процесу в
2020/2021 н. р»)
Засвоєння
Карпова С.П.
інформації
щодо поведінки
при виявленні
симптомів
захворювань,
що можуть
свідчити про
наявність
коронавірусу
Засвоєння
Карпова С.П. Студенти підпорядкованої групи
інформації
Фс18(4,0д)мед-1
щодо
конфліктних
проявів в
етнічному
середовищі

університетськ
ий

організатор

В рамках
роботи
куратора

Організатор

В рамках
роботи
куратора

Організатор

4

24.12.20

5

12.01.21

проявів в
етнічному
середовищі.»
Бесіда про щодо
безпечної
поведінки
у
зимовий період
для запобігання
травмуванню та
нещасним
випадкам
Бесіда
карантин
зимових
канікул

Обговорення
Мозгова О.О
рекомендації
щодо безпечної
поведінки
у
зимовий період
для запобігання
травмуванню та
нещасним
випадкам
про Ознайомлення з Мозгова О.О
положеннями
Постанови
Кабінету
Міністрів
України від 09
грудня 2020 р.
№ 1236 «Про
встановлення
карантину
та
запровадження
обмежувальних
протиепідемічн
их заходів з
метою
запобігання
поширенню на
території
України гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,

університетськ
ий

організатор

університетськ
ий

організатор

спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2»
Студентський волонтерський рух

Додаток № 2
Звіт куратора Карпової С.П., доцента кафедри неорганічної та фізичної хімії
група Фс18(4,0д)мед-1 за перший семестр 2020/2021 навчального року
№
з/
п

1

Дата
проведенн
я заходу

17.09.20

Найменування
заходу

Обговорення
теми:
«Духовне
оздоровлення
народу,
формування в
Україні
громадянського
суспільства, яке
передбачає
трансформацію
громадянської
свідомості,
моральної,
правової культури
особистості.»

Результат
заходу

Куратор

Фото
(кількість 1-2)

Національно-патріотичне виховання
Зацікавленість
Карпова
стимулюванням
С.П.
розвитку
суспільства, яке
функціонує на
засадах
гуманізму,
свободи,
верховенства
права, соціальної
справедливості.

Громадсько-правове виховання
Моральне виховання

Рівень заходу
(університетський,
міській захід)

Статус
участі
кафедри
(учасник/
організатор/
співорганіза
тор)

В рамках роботи
куратора

Організатор

1.

09.12.20

Обговорення
теми: «Моральні
погляди як
знання про
вимоги моралі,
що суспільство
ставить перед
майбутнім
спеціалістом
фармації».

Зроблено
висновок, що
процес
оволодіння
професією один з
ключових
компонентів
соціалізації
особистості
майбутнього
провізора.

Карпова
С.П.

В рамках роботи
куратора

Організатор

В рамках роботи
куратора

Організатор

Трудове виховання
Екологічне виховання
1

08.10.20

Обговорення
теми: «Естетичні
відносини –
основоположне
поняття естетики,
яке поєднує у собі
всі елементи
суспільної
свідомості:
естетичне
сприйняття,
переживання,
почуття, смак,
ідеал.»

Зацікавленість
органічним
зв’язком
естетичного
виховання із
соціальною
сутністю людини

Естетичне виховання
Карпова
С.П.

Фізичне виховання (здоровий спосіб життя)

1

26.11.20

Бесіда на тему:
«Запобігання
розповсюдження
захворювань,
викликаних
корона вірусом
та про
організацію
протиепідемічни
х заходів»

Засвоєння
інформації
щодо поведінки
при виявленні
симптомів
захворювань,
що можуть
свідчити про
наявність
коронавірусу

Карпова
С.П.

2.

26.11.20

Бесіда на тему:
«Про
неприпустимість
спроб організації
або участі в
проведенні будьяких заходів чи
конфліктних
проявів в
етнічному
середовищі.»

Засвоєння
інформації
щодо
конфліктних
проявів в
етнічному
середовищі

Карпова
С.П.

Студенти підпорядкованої групи
Фс18(4,0д)мед-1

Студентський волонтерський рух

В рамках роботи
куратора

Організатор

В рамках роботи
куратора

Організатор

Звіт куратора Ковальської О.В., доцента кафедри неорганічної та фізичної хімії
група Фс20(4,10д) -09 за перший семестр 2020/2021 навчального року
№
з/п

1.

Дата
проведення
заходу

08.09.2020

Найменування
заходу

«Знайомство з
Національним
фармацевтичний
університетом як
одним з
передових вузів
України»

Результат заходу

Куратор

Фото
(кількість 1-2)

Рівень заходу
(університетський,
міській захід)

Національно-патріотичне виховання
Ковальська Студенти
університетський
Отримання
О.В.
підпорядкованої групи
інформації про
Фм20(4,10д) -09
структуру
університету,
виховання у
студентів
розуміння їх ролі
як носія імені
«студент НФаУ»
Громадсько-правове виховання

Статус участі
кафедри
(учасник/
організатор/
співорганізатор)

16.10.2020

Участь у виборах
до студентського
парламенту
НФаУ

Виховання
громадянського
обов’язку

11.11.2020

Засідання «Про
неприпустимість
організації та
спроб участі в
проведенні будьяких заходів чи
створенні
конфліктних
ситуацій в
етнічному
середовищі»

Студенти
отримали
інформацію про
адміністративну
та кримінальну
відповідальність
за порушення
законів України,
що стосуються
конфліктів в
етнічному
середовищі.

Ковальська
О.В.

Моральне виховання
Ковальська
О.В.

університетський

університетський

Трудове виховання
Про виконання
вимог Кодексу
цивiльного
захисту пожежної

Правила
поведінки під час
святкування
Новорічних свят.

Екологічне виховання
Ковальська Студенти
університетський
О.В.
підпорядкованої групи
Фм20(4,10д) -09

безпеки в
Украiни,
затверджених
Haказом
30.12.2014 1477, з
метою
запобiгання
надзвичайних
ситуацій у час
святкування
новорiчних та
рiздвяних свят

Дотримання
протиепідемічного
режиму під час
святкувань.

Естетичне виховання
Фізичне виховання (здоровий спосіб життя)
Студентський волонтерський рух

Звіт роботи з портфоліо студентів групи Фс20(4,10д) -09 1 курсу за перший семестр 2020/2021 навчального року
№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПІБ студента

Арнаутова А.А.
Варич О.Б.
Дабло Т.В.
Ем А.О.
Зінченко Э.І
Криворучко З.С.
Мельникова М.О.
Пономарьова М.О.
Свірідова А.О.

Стан заповнення портфоліо

вся, що актуальна на даний момент
вся, що актуальна на даний момент
вся, що актуальна на даний момент
вся, що актуальна на даний момент
немає даних
немає даних
вся, що актуальна на даний момент
вся, що актуальна на даний момент
вся, що актуальна на даний момент

10
11
12

Ткаченко К.С.
Черніков Є.І.
Ярошенко Д.Р.

вся, що актуальна на даний момент
вся, що актуальна на даний момент

Додаток № 2
Звіт куратора Мозгової О.О., доцента кафедри неорганічної та фізичної хімії
група 10, курс 1 за перший семестр 2020/2021 навчального року
№
Дата
з/п проведення
заходу
28.11.20

16.10.2020

Найменування
заходу

Бесіда
«Голодомор»

Участь у виборах
до студентського
парламенту
НФаУ

Результат заходу

Куратор

Фото
(кількість 1-2)

Національно-патріотичне виховання
Обговорення подій Мозгова
1932-1933 рр.
О.О

Виховання
громадянського
обов’язку

Громадсько-правове виховання
Мозгова
О.О

Рівень заходу
(університетський,
міській захід)

Статус участі
(учасник/
організатор/
співорганізатор)

університетський

організатор

університетський

учасник

15.12.20

Участь у зустрічі
з ректором НФаУ

Виховання
громадянського
обов’язку

Мозгова
О.О

університетський

учасник

1.12.20

Бесіда про стан
заповнення
портфоліо
здобувачами

Виховання
громадянського
обов’язку

Мозгова
О.О

університетський

організатор

11.11.2020

Засідання «Про
неприпустимості
спроб організації
або
безпосередньої
участі в
проведенні будьяких заходів чи
конфліктних
проявів в
етнічному
середовищі

Обговорення
важливості
дотримання
нейтральної
позиції у етнічних
конфліктах

університетський

організатор

Моральне виховання
Мозгова
О.О

24.12.2020

Бесіда «Протидія
булінгу»

Обговорення
ключових
моментів
положення НФаУ
про булінг

Мозгова
О.О

університетський

організатор

24.12.2020

Бесіда про
необхідність
правильного
поводження під
час святкування
новорічних свят

Ознайомлення з
Мозгова
інформацією про
О.О
поводження з
електроприладами,
фейерверками
тощо, під час
святкування
новорічних свят

університетський

організатор

Трудове виховання
Екологічне виховання
Естетичне виховання
Фізичне виховання (здоровий спосіб життя)

11.11.20

Засідання «Про
організацію
протиепідемічних
заходів і
створення умов
організації
освітнього
процесу в
2020/2021 н. р.(

24.12.20

Бесіда про щодо
безпечної
поведінки
у
зимовий період
для запобігання
травмуванню та
нещасним
випадкам

12.01.21

Бесіда про
карантин
зимових каникул

Ознайомлення з
Наказом НФаУ від
31 серпня № 345
«Про організацію
протиепідемічних
заходів і
створення
безпечних умов
організації
освітнього
процесу в
2020/2021 н. р»)
Обговорення
рекомендації щодо
безпечної
поведінки
у
зимовий
період
для
запобігання
травмуванню
та
нещасним
випадкам

Мозгова
О.О

університетський

організатор

Мозгова
О.О

університетський

організатор

Ознайомлення з
Мозгова
положеннями
О.О
Постанови
Кабінету Міністрів
України від 09
грудня 2020 р.
№ 1236 «Про
встановлення
карантину та
запровадження
обмежувальних
протиепідемічних

університетський

організатор

заходів з метою
запобігання
поширенню на
території України
гострої
респіраторної
хвороби COVID19, спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2»
Студентський волонтерський рух

Звіт роботи з портфоліо студентів група 10, курс 1 за перший семестр 2020/2021 навчального року
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ПІБ студента
Баталіна Єлизавета Вадимівна
Василець Катерина Сергіївна
Данільченко Анастасія Миколаївна
Заіченко Аліна Костянтинівна
Капріор Іван Олександрович
Крюкова Тетяна Олексіївна
Кузьменко Богдана Вікторівна
Кука Анастасія Дмитрівна
Мітєв Максим Сергійович
Світлична Катерина Олександрівна
Ткаченко Марія Сергіївна
Чорна Катерина Костянтинівна

Стан заповнення портфоліо
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

