
П Л А Н 

виховної роботи зі студентами 3-го курсу факультету 

агротехнологій та екології 

на 2019-2020 навчальний рік 
 Розділ I.  

Організаційно-

методична робота 

   

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата  Виконавець  Примітка  

1 Участь у проведенні 

заходів з нагоди 

початку нового 

навчального року. 

вересень 

2019 
 

Куратор групи, 

студентський 

актив 

 

 

2 Участь у 

проведенні заходів 

з нагоди Дня міста. 

вересень 

2019 

 

Куратор групи, 

студентський 

актив 

 

3 Відвідування 

гуртожитку 

Згідно 
розкладу 

Куратор 

групи 

 

4 Участь у семінарах-

практикумах для 

кураторів 

Протягом 

року 

 

Куратор  групи  

5 Ознайомлення 

студентів з правами та 

обов’язками у 

навчально-виховному 

процесі 

Протягом 

року 

Куратор  групи  

 Розділ II. Заходи 

національного, 

інтелектуального, 

громадсько-

правового, 

морального, 

художньо-естетичного 

виховання 

   

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Виконавець Примітка 

1 Участь студентів у 

заходах, присвячених 

святкуванню Дня міста 

Вересень 

2019 

 

Куратор групи, 

староста групи 

 

2 Тематична виховна 

година «Державні 

символи України» 

Вересень 

2019 

 

Куратор групи, 

староста групи 

 

3 Участь студентів у 

заходах, присвячених 

Жовтень 

2019 

Куратор групи, 

староста групи 

 



відзначенню Дня 

захисника  Украї ни  

  

4 Участь групи у 

літературно-

мистецьких акціях, що 

проводяться на 

факультеті 

Згідно 

плану 

 

Куратор групи, 

староста групи 

 

 

5 Відвідування театру Протягом 

року 

Куратор групи, 

староста групи 

 

6 Участь студентів групи 

у проведенні 

Міжнародного дня 

працівника сільського 

господарства 

Листопад 

2019 
 

Куратор групи, 
староста групи, 
студенти групи 

 

 

7 Участь у відзначенні 

Міжнародного Дня 

студента. Година 

наставника, присвячена 

будням і святам 

студентського життя. 

Листопад 

2019 

 

Куратор групи, 
староста групи, 
студенти групи 

 

 

8 Участь у акції жертвам 

голодомору та 

політичних репресій 

Листопад 

2019 
 

Куратор групи, 
староста групи, 
студенти групи 

 

9 Відвідування 

кінотеатру 

Листопад 

2019 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

10 Відзначення 

всеукраїнського дня 

боротьби зі СНІДом 

(проведення 

тематичної лекції- 

бесіди) 

Грудень 

2019 

 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

11 Залучення студентів 

групи до наукової 

роботи ( участь у 

конференціях) 

Протягом 

року 
 

Куратор групи, 

староста групи 

 

12 Відвідування театру Грудень 

2019 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

13 Відзначення 

студентами групи Дня 

збройних сил України. 

Участь у проведенні 

факультетських заходів 

Грудень 

2019 

 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 



14 Тематична виховна 

година, присвячена 

відзначенню Дня 

захисту прав людини 

Грудень 

2019 

 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

15 Відвідування 

студентами групи 

музеїв міста 

Протягом 

року 

 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

16 Відзначення 

студентами групи Дня 

української писемності 

та мови 

Лютий 

2020 

 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

17 Проведення 

тематичної виховної 

години до 

Міжнародного дня 

рідної мови 

Лютий 

2020 

 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

18 Участь групи у 

відзначенні 

Шевченківських днів 

Березень 

2020 

 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

19 Виховна година з 

нагоди відзначення 

Всесвітнього дня 

здоров’я 

Квітень 

2020 

 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

20 Участь студентів групи 

у  конкурсу 

факультетських команд 

КВК 

Квітень 

2020 

 

Студентський 

профком і актив, 

профорг групи 

 

 

21 Тематична виховна 

година з нагоди 

святкування Дня 

перемо ги над 

наци змом у Дру гій 

світові й війні  

Травень 

2020 

 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

22 Участь у Тижні 

Європейської культури 

Травень 

2020 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

23 Відвідування 

кінотеатру 

Травень 

2020 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

24 Участь у благодійних 

акціях 
Травень 

2020 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

25 Участь у відзначенні 

Всесвітнього дня 
Травень 

2020 

Студентський 

профком і актив 

 



боротьби з 

тютюнопалінням. 

Участь в акціях «Кидай 

палити! Дай друзям 

можливість відчути 

весну!» 

групи 

 

26 Проведення в 

студентських групах 

циклу бесід на 

теми:”Роль сім’ї в 

процесах 

державотворення 

Червень 

2020 

Куратор групи, 

староста групи, 

студенти групи 

 

 Розділ III Робота зі 

студентським 

активом та 

індивідуальна робота 

зі студентською 

молоддю 

   

№ 

п/п 
Зміст заходів Дата  Виконавець  Примітка  

1 Співпраця зі 

студентським активом 

постійно 

 

Куратор групи, 

староста групи 

 

2 Співпраця зі 

студентською радою 

постійно 

 

Куратор групи, 

староста групи 

 

3 Співпраця зі 

студентською 

профспілкою 

постійно 

 

Куратор групи, 

староста та 

профорг групи 

 

4 Робота із пільговими 

категоріями студентів 

групи 

постійно 

 

Куратор групи  

5 Виховна робота 

(лекції-бесіди зі 

студентами) 

постійно 

 

Куратор групи  

6 Участь студентів у 

міжвузівських 

конкурсах 

Протягом 

року 

Студентський 

профком і актив 

групи 

 

 

Завідувач кафедри біотехнології  

та хімії, к.х.н., доцент                                                              Ромашко Т.П.  
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