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План виховної роботи 
кафедри фізичної географії та картографії в 2016-2017 навчальному році 

 №№ 
п/п 

Назва заходів Термін 
виконання 

Відповідальний 
за виконання 

Відмітки 
про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА    
1.1.  Планування роботи    
1.1.1. 
1.1.2. 
 

Розробити і затвердити план виховної роботи 
Узгодити і затвердити:  
План виховної роботи  кураторів груп 

До 07.09.16 
 

Куратори груп, 
В.А.Пересадько, 

В.В.Машкіна 

 

1.1.3. Обговорювати на засіданнях кафедри результати навчально-
виховної роботи 

У кінці І та  
ІІ семестрів 

Куратори груп, 
В.А.Пересадько, 

В.В.Машкіна 

 

1.1.4. 
 

Профорієнтаційна робота „День відкритих дверей” (зустрічі з 
учнями шкіл, бесіди, екскурсії по кафедрі) 

Жовтень-
квітень 

В.В.Машкіна  

1.1.5. Урочисте вручення дипломів випускникам Червень В.А.Пересадько, 
куратори груп 

 

1.2. Адаптація студентів нового прийому    
 Основні завдання: 

- Допомогти студентам нового прийому правильно оцінити свої 
сили, виробити бажання застосовувати їх з максимальною 
віддачею; 
- Прищеплювати любов до обраної професії; 
- Допомагати студентам нового прийому піднятись на більш 
високий рівень освіченості і загальної культури, професійної 
кваліфікації та громадської активності. 

 Куратори груп  

1.2.1. Організація поселення в гуртожитку  студентів нового прийому 1-й 
тиждень 
навчання 

Комендант,  
куратори груп 

 

1.2.2. Збори в групах та бесіди про Статут навчального закладу, 
історію кафедри, традиції та правила внутрішнього  розпорядку. 

Вересень Куратор групи  
 1- го курсу  

 

1.2.3. Анкетування студентів і батьків Вересень  
 Жовтень 

Куратор 
 групи  1- го курсу 

 

1.2.4. Початок ведення „Літопису групи”, фотографування групи Вересень Куратор  
групи  1- го курсу 

 

1.2.5. Ознайомлювальні екскурсії по місту. Вересень  
 Жовтень 

Куратор 
 групи  1- го курсу 

 

1.2.6.  „Посвята першокурсників в студенти” Вересень Куратор 
групи  1- го курсу, 
студенти старших 
курсів, аспіранти 

кафедри,  
інж. М. В. Слащова 

 

1.3. Робота з батьками    
 Основні завдання: 

Спільна цілеспрямована робота з виховання шляхом залучення 
батьків до навчально-виховного процесу. 

   

1.3.1. Ознайомлення з сімейним станом студентів з метою 
цілеспрямованої виховної роботи 

Вересень  
 Жовтень 

Куратори груп  

1.3.2. Індивідуальні бесіди з батьками з метою виявлення 
особливостей у поведінці або стану здоров’я студентів 

Вересень Куратори груп  

1.3.3. Індивідуальна робота з батьками студентів з „групи ризику” Протягом Куратори груп,  

Admin
Записка
Accepted установлено Admin

Admin
Записка
Accepted установлено Admin



року Психологічна служба 
університету 

1.3.4. Інформувати батьків про результати навчання та дисципліни їх 
дітей. 

Протягом 
року 

Куратори груп  

1.3.5. Організація і проведення батьківських зборів студентів 1 курсу Жовтень Куратор групи 
  1- го курсу 

 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ    
2.1. Національно-патріотичне виховання    
 Основні завдання: 

- Формування патріотичних почуттів; 
- Формування рис громадянина України; 
- Вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії 
українського народу, його Збройних сил; 
- Формування національної свідомості і людської гідності, 
любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання 
працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; 
- Дотримання мовної культури 

Протягом 
року 

Куратори груп 
Викладачі 

 

2.1.1. Брати участь у святкуванні знаменних дат України Протягом 
року 

Куратори груп  

2.1.2. На кураторських годинах проводити бесіди стосовно 
міжнаціональних відносин, збереження миру, злагоди між усіма 
народами, етнічними, національними, релігійними групами. 

Протягом 
року 

Куратори груп  

2.2. Морально-правове виховання    
 Основні завдання: 

- прищеплення поваги до Конституції України, її державних 
символів, знання та дотримання законів; 
- прищеплення і розвиток моральних якостей, переконань і 
потреби поводити себе згідно з моральними нормами; 
- спонукання студентів до активної протидії проявам 
аморальності, правопорушень, бездуховності, 
антигромадянської діяльності; 
- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 
батьків, старших, культури та історії рідного народу; 
- утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, 
справедливості, милосердя, доброти та інших доброчинностей. 

Протягом 
року 

Куратори груп, 
Співробітники 

кафедри 

 

2.2.1. Інформування студентів про стягнення та порушення 
дисципліни 

Протягом 
року 

В.А.Пересадько, 
Куратори груп, 
співробітники 

кафедри 

 

2.2.2. Виховні години: 
 „У колективі немає чужої справи”, «Образам – ні, прощенню – 
так!», „Студентам про культуру поведінки”, «Добро починається 
з тебе» 

Жовтень-
листопад 

Куратори груп, 
студенти 5-курсу на 

асистентській 
практиці 

 

2.2.3. Бесіди:  
 „СНІД.Не залишайся байдужим”, „Моральний ідеал та його 
місце в житті”, „Компютерна залежність чи розвага”, 
„Мобільний етикет”, „Твоє життя-твій вибір” 

Жовтень-
листопад 

Куратори груп, 
студенти 5-курсу на 

асистентській 
практиці 

 

2.3. Художньо-естетичне виховання    
 Основні завдання:  

- виховання у молоді естетичних поглядів, культури поведінки; 
- вироблення умінь власноручно примножувати культурно-
мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати 
прекрасне у повсякденному житті. 

   

2.3.1. Організація культурного дозвілля студентів: концерти, 
театральні вистави, вечори відпочинку. 

Протягом 
року 

Студенти, аспіранти 
1-2 року навчання, 

куратори груп 

 

2.3.2. Святкування «Дня студента» Листопад Студенти, аспіранти 
1-2 року навчання, 

куратори груп 

 

2.3.3. Новорічне святкування і свята 8 Березня Грудень, Студенти, аспіранти  



Березень 1-2 року навчання, 
куратори груп, 

викладачі 
2.3.4. День факультету геології, географії, рекреації і туризму  Квітень Студенти,  

аспіранти 1-2 року 
навчання 

 

2.4. Трудове виховання    
 Основні завдання: 

- Формування творчої, працелюбної особистості, умілого 
господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, 
професійною майстерністю; 
- Вміння самостійно, на основі сучасних знань про ринкову 
економіку застосовувати власні здібності у системі 
виробництва, науки, освіти; 
- Прищеплення любові до обраної професії. 

   

2.4.1. Організація для прибирання аудиторій та закріплених ділянок 
біля університету та гуртожитку 

Протягом 
року 

куратори груп   

2.4.2. Облаштування географічної бази «Гайдари» до початку літньої 
практики 

Травень Співробітники 
кафедри,  

студенти 1-5 курсів 

 

2.5. Фізичне виховання    
 Основні завдання: 

- утвердження здорового способу життя як невід’ємного 
елемента загальної культури особистості;  
- забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона й 
зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я 

   

2.5.1. Залучення студентів в спортивні секції і організація їх занять Вересень Викладачі фізичної 
культури 

 

2.5.2. Участь спортивних команд  в спортивних університетських 
змаганнях 

Протягом 
року 

Студенти 1-5 курсу  

2.5.3. Бесіди:  
„Особиста гігієна” 
„Раціональне харчування студентів” 
„Інфекційні захворювання та їх профілактика” 

Протягом 
року 

куратори груп  

2.6. Екологічне виховання    
 Основні завдання:  

- виховання екологічної культури особистості; 
- розуміння необхідності гармонії відносин з природою; 
- усвідомлення себе частиною природи, почуття 
відповідальності за неї як за національне багатство, основу 
життя на землі; 
- виховання свідомого виконання норм поведінки в природі, яке 
виключає нанесення збитків, забруднення навколишнього 
середовища; готовності до природоохоронної діяльності. 

   

2.6.1. Залучення студентів до озеленення території університету, 
наведення на ній чистоти та порядку 

Протягом 
року 

куратори груп  

2.6.2. До Дня Землі:  
- конкурси на кращий плакат 
- виховна година „Живи Земля” 

Квітень куратори груп  

2.6.3 Година – спомин: 
 „Щоб мудрість не стала безумством”,  
«Чорнобильська трагедія» та ін. 

Квітень куратори груп  

   
 
Завідувач кафедри  
фізичної географії та картографії                                                         І. Г. Черваньов 


