
П Л А Н  

виховної роботи зі студентами 1 та 2 курсів  

спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія 

 кафедри біотехнології та хімії  

факультету  агротехнологій та екології  

на 2021-2022 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  

2021 р.  
  

Куратор групи, 

студентський 

актив   

  

2 Розподіл здобувачів вищої освіти у 

творчі, проблемні групи, гуртки, 

товариства, організації, колективи 

Вересень 

2021 р. 

Куратор групи  

3 Участь у семінарах школи 

кураторів. 

Протягом 

року  

Куратор  групи    

4  Ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з правами та обов’язками у 

навчально-виховному процесі  

Протягом 

року  

Куратор  групи    

5 Ознайомлення здобувачів вищої 

освіти з історією кафедри, 

науковою роботою співробітників 

кафедри 

Жовтень 

2021 р. 

Куратор  групи  

  Розділ II. Заходи національного,  

інтелектуального, громадсько-

правового,  

морального,  

художньо-естетичного виховання  

      

№  

п/п  

Зміст роботи  Дата  Виконавець  Примітка  

1 Проведення бесіди на тему 

«Булінг, або цькування виклики та 

протидія» 

Вересень 

2021 р. 

Куратор групи, 

студенти групи 

 

2 Проведення круглого столу на тему 

«Що таке академічна 

доброчесність?» 

Вересень 

2021 р. 

Куратор групи, 

студенти групи 

 



3  Участь здобувачів вищої освіти у 

заходах, присвячених святкуванню 

Дня міста та Дня захисника 

України 

Вересень -

Жовтень  

2021 р. 
  

Куратор групи, 

староста групи  

  

4  Відвідування студентами 

Краєзнавчого музею, пам’ятних 

місць, історичних пам’яток нашого 

краю 

Протягом 

року 

Куратор групи, 

староста групи  

  

5 Участь групи у благодійних акціях, 

що проводяться на факультеті 

Згідно 

плану  

 

Куратор групи, 

староста групи  

 

 

6 Проведення бесід, конкурсів, 

вікторин, брейн-рингів з історії 

України 

Листопад  

2021 р. 

 

Куратор групи, 

староста групи  

 

 

7 Участь в акції «Запалимо свічку 

пам’яті» присвяченій пам’яті жертв 

голодоморів та політичних репресій 

Листопад 

2021 р. 

Куратор групи, 

студенти групи 

 

8 Відзначення всеукраїнського дня 

боротьби зі СНІДом (проведення 

тематичної лекції- бесіди) 

Грудень 

2021 р. 

Куратор групи  

9 Проведення тематичної виховної 

години до Дня героїв Небесної сотні 

Лютий 

2022 р. 

Куратор групи, 

староста групи  

 

 

10 Проведення конкурсу читців поезії 

Т. Г. Шевченка 

Березень 

2022 р. 

Куратор групи, 

студенти групи 

 

11  Кураторська година «Правові та 

морально-етичні аспекти 

академічної доброчестності 

студента, викладача, науковця» 

Березень 

2022 р. 

Куратор групи, 

студенти групи 

 

12 Виховна година «Чорнобиль: 

трагедія, подвиг, пам’ять» 

Квітень 

2022 р. 

Куратор групи  

13 Тематична виховна година з нагоди 

святкування Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні   

Травень  

2022 р. 

 

Куратор групи, 

студенти групи 

 

14 Бесіда «Народні символи України» Травень 

2022 р. 

Куратор групи  

15 Залучення студентів групи до 

наукової роботи (участь у 

конференціях) 

Протягом 

року  

 

Куратор групи  

16 Участь у загальноміських заходах до 

Дня захисту дітей та до Дня молоді 

Червень 

2022 р. 

Куратор 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 проведені 

профорієнтаційних заходів у 

закладах загальної середньої освіти 

Протягом 

року  

Куратор групи, 

студенти групи  

  

  

Завідувач кафедри біотехнології   

та хімії, к.х.н., доцент                                                    Таміла РОМАШКО   
  
  
  

План затверджено на засіданні кафедри «30» серпня 2021 р.  

Протокол № 1  


