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ПЛАН ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ЗНАЧЕННЯ В ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА
КАФЕДРОЮ ГРУПАХ НА 2016-2017 н. р.

№
п/п

Зміст виховної роботи

Термін
виконання

Відповідальні

1.

Ознайомлення студентів кураторських груп з
планом виховної роботи на кафедрі та основними
положеннями щодо проживання у гуртожитку.

жовтень 2017

куратори груп

Організація та проведення тематичних круглих
столів, бесід, семінарів з метою популяризації
здорового способу життя та формування
відповідального ставлення до свого здоров’я.
Аналіз рівня успішності у кураторських групах та
взаємообмін інформацією.

протягом
навчального
року

куратори груп

щомісяця

куратори груп

Проведення бесід у кураторських групах з метою
формування культури міжнаціональних відносин,
спрямована на запобігання расової та релігійної
нетерпимості.
Формування у студентської молоді почуття
відповідальності та милосердя шляхом участі у
благодійних акціях.

жовтень 2016

куратори груп

протягом
навчального
року

куратори груп

6.

Провести екскурсію в музей–садибу І.Я.
Горбачевського .

листопад 2017

7.

З метою виховання любові до рідного краю,
проведення тематичних екскурсій з відвідуванням
об’єктів культурної спадщини на Тернопільщині.

протягом року

8.

Зустріч з воїном-учасником АТО, асистентом
кафедри мікробіології, вірусології та імунології
Винничуком М. О.

грудень 2017

доц. Романюк Л.Б.

9.

Відвідування драматичного театру ім. Т.Г.
Шевченка, філармонії, художніх виставок з метою
поглиблення духовного розвитку студентської
молоді.

протягом
навчального
року

куратори груп

2.

3.
4.

5.

ст.викладач
Малярчук А.Р.,
доц. Олійник Н.М.
куратори груп

10.

Провести превентивно-виховні бесіди із
студентською молоддю про чиннику ризику
репродуктивного здоров’я та засади формування
сексуальної культури.

лютий 2017
доц. Олійник Н.М.

11.

Повести літературні читання з нагоди
Шевченківських днів

1-10 березеня
2017

доц. Романюк Л.Б.
ас. Борак В.П.

12.

Бесіда на тему: «Захищеність дітей в Україні» до
Міжнародного дня захисту дітей.

25-30 травня
2017

куратори груп

Завідувач кафедри
Відповідальна за виховну роботу

проф. Климнюк С.І.
доц. Олійник Н.М.

