ПЛАН
виховної роботи на фізико-математичному факультеті
на 2020-2021 навчальний рік (І семестр)
№
п/п
1

Серпень

2

Серпень

3

Вересень

4

Вересень

5

Вересень

6

Вересень

7

Вересень

Місяць

Назва заходу

Зміст

Відповідальний

Поселення студентів Збір заяв, довідок, розподіл Студрада гуртожитку
у гуртожиток
місць ("сітка"). Індивідуальні
бесіди зі студентами щодо
правил
проживання
в
гуртожитку
«Посвята в студенти» Порядок посвяти, зовнішність, Студпрофком,
першокурсників
слова студентського гімну куратори груп, заст.
"Гаудеамус", знайомство з декана з навчальнокураторами.
виховної роботи.
"Знайомство зі
Загальні
збори Декан, заступники
студентами І курсу" першокурсників: привітання, декана
бесіда про права та обов'язки
студентів
День знань
Вітання першокурсників по Студрада, куратори
групах членами студради груп
університету,
бесіда
про
перспективи
вчительської
професії
Загальні збори
Правила
проживання, Заступник декана з
мешканців
санітарно-гігієнічний
стан навчально-виховної
гуртожитку № 3
кімнат, умови праці та роботи, голова
відпочинку
студради гуртожитку
Збори у групах І
Анкетування
(інтереси, Куратори груп
курсу
прагнення і т. д.), вибір активу
груп
Інформаційна нарада План роботи на І семестр, Заступник декана з
кураторів усіх груп ведення журналів куратора, виховної роботи

Дата

Примітки

26.08.-29.08 Гуртожиток № 3.

01.09

Біля пам’ятника
В.Винниченка,
ауд. №214

01.09

ауд. №214

02.09

Аудиторії
фізмату,
ауд. №214

09.09

ауд. №214

02.09-04.09

В аудиторіях
фізмату

Один раз на
місяць

ауд. 205

проведення
первинного
інструктажу,
бесіда
про
правила проживання студентів
в гуртожитку
План роботи на перший Заступник декана з
семестр,
бесіда
про виховної роботи,
проживання
студентів
в голова студради
гуртожитку, підготовка до
конкурсу "Вернісаж талантів"
Профілактичні
заходи, Деканат
спрямовані на запобігання
запізнень
студентів
і
викладачів, пропуски занять
Перегляд презентації,
Актив студентської
знайомство з представниками ради факультету
та роботою студентського
самоврядування на факультеті
Зустріч з політологами та
Актив студентської
флешмоб «Україна єдина!»
ради факультету

8

Вересень

Інформаційна нарада
старост усіх груп

9

Вересень

10

Вересень

11

Вересень

12

Вересень

13

Вересень

14

Вересень

Рейд: "Дотримання
трудової дисципліни
студентами та
викладачами"
Презентація та
диспут для студентів
1 курсу : «Наша
студентська родина»
Заходи до
Міжнародного дня
миру
Вибори голови
Знайомство з передвиборчими Кандидати, актив
студентської ради
програмами
кандидатів, студентської ради
факультету
вибори голови студентської
ради факультету
Відбірковий тур
Огляд
виступів Культмасовий сектор
"Фізмат має таланти" першокурсників на факультеті студентської ради
факультету
До Всеукраїнського Зустріч першокурсників з Зав. бібліотекою,
дня бібліотек.
працівниками бібліотеки
куратори груп
Лекція: "Бібліотека:
її таємниці та
скарби"

Один раз на
два тижні

Аудиторія 205

Протягом
місяця

10.09

Аудиторія 214

21.09

Аудиторія 214

21.09-25.09

24.09

Актова зала

30.09

Аудиторія 214

15

Вересень

16

Жовтень

17

Жовтень

18

Жовтень

19

Жовтень

20

Жовтень

21

Жовтень

22

Жовтень

Засідання ради
студентів факультету
Інформаційна нарада
старост усіх груп та
кураторів

Обговорення планів виховної Голова студентської
роботи
ради
Обговорення
поточних Заступник декана з
важливих проблем факультету навчально-виховної
та накреслення шляхів їх роботи, голова
розв'язання
студради факультету
Відзначення Дня
Зустріч з істориками та бесіда Заступник декана з
початку Студентської про
події
Студентської навчально-виховної
революції на граніті революції
роботи, голова
(02.10.1990)
студради факультету
День працівників
Святковий концерт
Заступник декана з
освіти
присвячений Дню працівників навчально-виховної
освіти
роботи, студрада
Екскурсія до Музею Знайомство з історією та Куратори груп
факультету (502ауд.) життям факультету
Круглий стіл
Зустріч
з
провідними Деканат, студрада
«Реалізація
фахівцями
зі
здорового
Концепції
способу життя, обговорення
формування
за круглим столом
позитивної мотивації
на здоровий спосіб
життя»
Історія виникнення Лекція «Шляхи розвитку Студрада, заступник
університету
університету за 97 років»
декана з навчальновиховної роботи
Благодійний ярмарок Святкування Дня Покрови – Студрада, куратори,
до Дня захисника
Дня козацтва, День захисника заступник декана з
України
України
навчально-виховної
роботи

За графіком

студрада

Один раз на
два тижні

Аудиторія 205

02.10

Аудиторія 214

05.10

Хол фізмат
факультету

07.10-09.10

За розкладом

07.10

Аудиторія 214

15.10

Аудиторія 214

13.10

Хол фізмат
факультету

23

Жовтень

24

Жовтень

25

Жовтень

26

Жовтень

27

Жовтень

28

Жовтень

29

Листопад

30

Листопад

31

Листопад

Святкування 90-го
Дня народження
фізико-математичного факультету
Круглий стіл для
першокурсників
Конкурс "Вернісаж
талантів"

Заходи відповідно Плану

Студрада, куратори,
заступник декана з
навчально-виховної
роботи
Лекторій
"Здорове
дитя Куратори груп,
залежить від здоров’я батьків" студрада

30.10

Аудиторії
фізмату, хол
факультету

29.10

Центр
«Планування
сім'ї»
Актова зала

Заключний тур конкурсу: Студпрофком,
За графіком
показові
виступи студрада
молодіжного
першокурсників
факультету
клубу
Культпохід до театру Перегляд
поточної
Студентська рада
Протягом
Молодіжний
вистави
місяця
театр «Резонанс»
Спартакіада
Участь студентів фізмату в Спортивний сектор
Протягом
Спортзал
спортивних змаганнях
студради, фізорги груп
місяця
Засідання
Робота згідно планів комісії та Голова студентської
За графіком
Студрада,
Студентської ради
плану виховної роботи в ради; голова ради
гуртожиток №3
факультету та
гуртожитку
гуртожитку
Студентської ради
гуртожитку
Батьківські збори
Загальне зібрання батьків Деканат, куратори,
06.11
Аудиторія 214
студентів 1-го курсу першокурсників:
співбесіда старости груп
щодо спільного розв'язання
проблем освіти та виховання
До Всеукраїнського Виставка
виробів Заступник декана з
09.11
Хол фізмат
дня працівників
декоративно-прикладного
навчально-виховної
факультету
культури та майстрів мистецтва
роботи, викладачі
народного мистецтва
кафедри ТМТПОПБЖ,
студрада
Інформаційна нарада Обговорення
поточних Заступник декана з
Один раз на Аудиторія 205
кураторів та старост важливих проблем факультету виховної роботи
два тижні
груп
та накреслення шляхів їх
розв'язання

32

Листопад

33

Листопад

34

Листопад

35

Грудень

36

Грудень

37

Грудень

38

Грудень

39

Грудень

40

Грудень

Святкування
Міжнародного дня
студента

Проведення акції "Кращий Студрада, заступник
студент". Музичні привітання, декана з виховної
конкурси та розваги на роботи
перервах.
Відзначення
Заходи до Міжнародного дня Студентська рада,
Міжнародного дня
відмови від паління
заступник декана з
відмови від паління
виховної роботи
Відновлення
Тематичні
екскурсії Куратори груп
молодіжного туризму "Кіровоград – моє рідне
в межах України
місто"; "Хутір Надія-колиска
театрального мистецтва"
Заходи до
Лекції, зустріч з лікарем- Куратори груп,
Всесвітнього дня
наркологом
деканат, студентська
боротьби проти
рада
СНІДу
Загальноуніверситет- Змагання серед юнаків 1-5 Кафедра фізичного
ський конкурс:
курсів
(силові
якості, виховання, студрада
"Козацькі розваги"
спритність, воля та ін.)
Шоу-конкурс «Міс
фіз-мат»

Змагання серед дівчат І курсу Голова студради,
з різних конкурсів
заступник декана з
виховної роботи
Святкування дня
Урочистості до свята: Історія Студентська рада
Святого Миколая
свята, привітання іменинників
Проведення
Відвідування
студентами Студентська рада
Благодійної акції до учнів реабілітаційного центру,
дня Святого Миколая вручення подарунків
"Подаруй свято
дітям"
Конкурс "Краща
Конкурс
на
краще Рада гуртожитку
новорічна кімната" оформлення
новорічної
кімнати

17.11

Хол фізмат
факультету

19.11

Аудиторія 214

16.11-23.11

01.12

Аудиторія 214

За графіком
роботи
молодіжного
клубу
03.12

Спортзал

Аудиторія 214

18.12

Аудиторія 214

19.12

23.12

Гуртожиток № 3

41

Грудень

Заходи:
"Сесія зустрічайте"

З'ясування по групах стану Куратори груп,
готовності
студентів
до деканат
вдалого
складання
сесії
(пропуски, двійки)

Протягом І
тижня грудня

Декан фізико-математичного факультету _____________________ професор Р.Я.Ріжняк

