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 Назва робіт 

З ким 

проводиться 

робота 

Відповідальні 

та строки 

виконання 

I. Контроль за навчальним процесом 

1. 
Контроль за відвідуванням 

студентами занять 

зустріч з 

старостою курсу 

Куратор курсу 

1 раз в місяць 

2. 

Проведення контролю успішності 

студентів. Аналіз причин 

академічної неуспішності і їх 

зв’язок з пропусками занять 

магістранти 

зав. кафедрою 

терапії, 1 раз в 

місяць 

3. 

Проведення проф. бесід із 

студентами-магістрантами, 

порушниками трудової дисципліни 

магістранти 

С.М. Кулинич, 

куратори  - 1 

раз в тиждень 

4. 

Контрольне відвідування занять з 

метою встановлення рівня 

психологічного контакту студентів-

магістрантів з викладачем 

магістранти 

С.М. Кулинич, 

куратори; 1 раз 

в місяць 

II. Соціально-психологічна адаптація 

1. 

Організація і перевірка дозвілля 

студентів-магістрантів в після 

учбовий час, відвідування 

гуртожитку 

магістранти 

С.М. Кулинич, 

куратори; 

згідно графіку 

2. 

Історичне значення Революції 

“Гідності” у державотворчості 

України 

магістранти 
С.М. Кулинич, 

куратори 

3. 

Організація конкурсу на кращу 

кімнату в гуртожитку серед 

студентів-магістрантів 

магістранти 
С.М. Кулинич, 

куратори  

4. 

Обговорення побутових проблем із 

студентами-магістрантами, що 

проживають в гуртожитку 

магістранти куратори  

5. 
Зустріч з батьками студентів-

магістрантів 

батьки студентів-

магістрантів 

С.М. Кулинич, 

куратори; до 

18.09.2016р. 

6. 

Написання та відправка листів 

подяк батькам студентів-

магістрантів відмінників 

магістранти 
куратори, 2 

рази на рік 

7. 

Повідомлення батьків про 

результати атестації студентів-

магістрантів (відстаючих) 

батьки студентів-

магістрантів 

С.М. Кулинич, 

куратори; по 

мірі 

необхідності 



8. 

Зустріч з батьками студентів-

магістрантів, що відстають по 

результатам сесії 

батьки студентів-

магістрантів 

С.М. Кулинич, 

куратори; 

грудень 2016 

року  

9. 

Зустріч з провідними лікарями 

Полтавщини «Дотримання правил 

особистої гігієни з метою 

профілактики туберкульозу та ВІЛ-

інфекції» 

магістранти Куратори  

III. Культурно-освітні заходи 

1. Вечір дозвілля. Дискотека магістранти жовтень 2016р. 

2.  Відвідування краєзнавчого музею магістранти 
куратори; 

впродовж року 

3. Відвідування художнього музею магістранти 
куратори; 

впродовж року 

4. Екскурсія “Від храму до храму” магістранти 
куратори; 

впродовж року 

5. Відвідування пересувних виставок магістранти впродовж року 

6. 

Екскурсії: 

а)“Бароко на Полтавщині”; 

б)“Архітектура старовинного міста” 

магістранти 
куратори; 

впродовж року 

7. Екскурсія в НДІ свинарства магістранти 
Куратори; 

впродовж року 

8. 
Зустріч студентів з працівниками 

органів міліції, суду, прокуратури 
магістранти 

С.М. Кулинич, 

куратори; 

впродовж року 

9. 

З метою трудового виховання і 

набуття студентами-магістрантами 

навичок фізичної праці залучити їх 

до надання допомоги по  

благовлаштуванню кафедри терапії 

магістранти 

куратори; по 

мірі 

необхідності 

10. 
Залучення студентів-магістрантів 

до чергування в гуртожитку 
магістранти куратори  
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