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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
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НА 2020–2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Вересень 

1. Участь у проведенні свята «День знань». 

2. Підведення підсумків виховної роботи кафедри за 2019-2020 

навчальний рік. 

3. Затвердження плану виховної роботи на 2020-2021 навчальний рік та 

затвердження координаторів (відповідальних осіб) з виховної роботи. 

4. Обговорення напрямів і способів запровадження нових форм 

документаційного супроводу навчально-виховного процесу. 

5. Участь у заходах, присвячених Дню міста. 

 

Жовтень 

1. Моніторинг стану запровадження нових форм документаційного 

супроводу навчального процесу на кафедрі. Перевірка журналів 

кураторів. 

2. Перевірка стану виховної роботи, що проводиться у гуртожитках. 

3. Проведення відбіркового етапу конкурсу наукових робіт Фонду 

Пінчука. 

4. Підготовка та проведення Свята першокурсника. 
 

Листопад 

1. Підведення підсумків поточної атестації здобувачів денної форми 

навчання. 

2. Підготовка та участь в обласному студентському конкурсі 

«Студент року Полтавщини». 

3. Проведення заходів присвячених Міжнародному Дню студента. 

4. Проведення заходів присвячених Дню сільськогосподарського 

працівника. 

5. Проведення бесід присвячених профілактиці легеневих захворювань та 

координація проходження флюорографічного обстеження студентів. 



6. Участь у проведенні дебатів на теми «Розвиток рідного села» та 

«Інновації в аграрній сфері». 

Грудень 

1. Відкрита бесіда присвячена Дню прав людини. 

2. Моніторинг роботи в секційних групах фізичного виховання студентів. 

3. Організація волонтерських заходів присвячених Дню 

Св. Миколая, Новорічним та Різдвяним святам. 

 

Січень 

1. Підведення підсумків зимової екзаменаційної сесії. 

2. Обговорення стану та напрямів удосконалення профорієнтаційної 

роботи. 

 

Лютий 

1. Погодження індивідуального графіку навчання студентами старших 

курсів в 2 семестрі 2020-2021 навчального року. 

2. Проведення конкурсу на кращу пару факультетів «Кохання – гармонія 

серця». 

3. Обговорення напрямів удосконалення співпраці з роботодавцями. 
 

Березень 

1. Аналіз поточної атестації студентів. 

2. Організація заходів до святкування 8 Березня. 

 

Квітень 

1. Аналіз роботи кураторів академічних груп на кафедрі. 

2. Проведення тематичних бесід присвячених екологічному вихованню 

студентів. 

3. Організація профорієнтаційної роботи та удосконалення відносин з 

роботодавцями. 

Травень 

1. Моніторинг роботи органів студентського самоврядування. 

2. Моніторинг проведення виховної роботи зі студентами в гуртожитку. 

3. Підготовка та проведення зльоту іменних стипендіатів та відмінників 
навчання. 

4. Проведення заходів в рамках Всесвітнього дня здоров’я. 

5. Проведення урочистих заходів до Дня матері. 

6. Звіт кафедри ТВПТ про виховну та профорієнтаційну роботу. 

 

Червень 

1. Аналіз виконання плану підвищення кваліфікації викладачів кафедри. 

2. Підготовка та проведення урочистих випусків студентів факультету. 



Липень 

1. Підготовка та затвердження звіту з виховної роботи. 

 

Серпень 

1.  Підведення підсумків літньої сесії факультету за 2020-2021 

навчальний рік. 

 

Протягом навчального року 

Аналіз поточних атестацій. 

Аналіз роботи гуртків художньої самодіяльності. 

Проведення круглих столів за участю юристів, письменників, психологів, 

провідних спеціалістів, фахівців з виробництва та переробки продукції 

тваринництва, випускників академії. 

Проведення тренінгів для студентів. 

Проведення профорієнтаційної роботи викладачів кафедри. 
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