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

Місяць

Назва заходу

1.

Лютий

Інформаційна нарада
кураторів

2.

Лютий

3.

Лютий

4.

Лютий

Загальні збори
мешканців
гуртожитку №3
День
комп’ютерника.
14.02 в 1946 р. був
запущений перший
реально працюючий
електронний
комп’ютер ENIAC
21.02 Міжнародний
день рідної мови.

Зміст

Відповідальний

Дата

Примітки

Внесення коректив у план роботи на ІІ
семестр згідно пропозицій щодо роботи у
першому семестрі
Орієнтовні плани виховної роботи на ІІ
півріччя (пропускна система, чергування,
святкування різних дат та ін.)

Заступник декана з
навчально-виховної
роботи, куратори груп

04.02

Ауд. № 205 о
9.20

Деканат, голова
студради гуртожитку

11.02

Аудиторія
№214

Заходи до річниці запуску першого
комп’ютера, екскурсії до Музею техніки

Студрада, викладачі
кафедри інформатики

15.02

Хол фізмату

Конкурс на досконале володіння рідною
мовою

Студрада, заступник
декана з навчальновиховної роботи

19.02

Аудиторія
№214

5.

Лютий

Відкриття
внутрівузівської
універсіади

6.

Лютий

Внутрівузівська
універсіада

Змагання серед збірних команд
факультетів з волейболу (дівчата)

Кафедра фізвиховання,
фізорг факультету

Згідно
плану
кафедри
фізичного
виховання
За
графіком
кафедри

7.

Лютий

Культпохід до
філармонії

Концерт згідно репертуару

Куратори, студрада

Лютий

Змагання серед збірних команд
факультетів з баскетболу /юнаки/

Кафедра фізвиховання,
фізорг факультету

Спортивний
зал о 13.00

Спортзал
Філармонія

№
п/п

Місяць

8.

Заходи до Міжнародного дня бороБерезень
тьби з наркоманією
та наркобізнесом

9.

Назва заходу

Березень Свято «8-го Березня»
Загальноуніверситетський конкурс
«Суперстудентка
2021»

Зміст

Відповідальний

Дата

Примітки

Зустріч з представниками правоохоронних
органів, які займаються боротьбою з
наркоманією та наркобізнесом

Заступник декана з
навчально-виховної
роботи

03.03

Аудиторія 214

Святковий концерт, присвячений
Міжнародному жіночому дню 8 Березня.

Заступник декана з
виховної роботи,
студентська рада

05.03

Аудиторія 214

Згідно програми

Студрада, культорг
факультету

За графіком молодіжного
клубу

Актовий зал о
15.00

Конкурс-читання на кращий уривок з
творів Т.Г. Шевченка, знайомство з
невідомими сторінками життя поета

Студрада

09.03

Ауд. № 214

10.

Березень

11.

Великий Шевченко –
Березень
поет і художник.

12.

Березень

Внутрівузівська
універсіада

Змагання серед збірних команд
факультетів з волейболу (юнаки)

Кафедра фізвиховання,
фізорг факультету

За
графіком

Спортивний
зал о 13.00

13.

Березень

Внутрівузівська
універсіада

Змагання серед збірних команд
факультетів з міні-футболу

Кафедра фізвиховання,
фізорг факультету

За
графіком

Спортивний
зал о 13.00

14.

Березень

Конкурс «Містер
фіз-мат»

Шоу-змагання серед хлопців факультету

Студрада факультету

18.03

Актова зала

15.

Березень

Куратори та культорги
груп

27.03

16.

Квітень

Проведення заходів. У програмі: конкурси,
жарти, гра караоке.

Студентська рада.

01.04

Хол фіз-мату

Змагання серед збірних команд
факультетів з футболу

Кафедра фіз.
виховання, фізорг
факультету

За
графіком

Спортивний
майданчик
факультету
фізвиховання
о 14.00

17.

Квітень

До Міжнародного
дня театру
День гумору
Внутрівузівська
універсіада

Відвідування театру ім. М. Кропивницького, перегляд поточної вистави

Театр ім.
М. Кропивницького

№
п/п
18.

19.

Місяць

Назва заходу

Зміст

Відповідальний

Дата

Примітки

Квітень

Науково-популярна
лекція

Організація і проведення науковопопулярної лекції «Сучасний стан і
дослідження в космології»

Кафедра математики

21.04

Аудиторія №
214

День довкілля

Загальноуніверситетський суботник:
покращення естетично-санітарного
вигляду приналежної території

Деканат,
Студентська рада

Квітень

Територія
гуртожитку,
навчального
корпусу,
парку

Проведення заходів відповідно до Плану

Деканат,
Студентська рада

19.04 23.04

Конкурс моделей жіночого одягу

Кафедра ТМТПОПБЖ

24.04

Актовий зал, о
14.30

За
графіком

Стадіон
«Зірка»

Квітень

Проведення Тижня
фізикоматематичного
факультету
Конкурс молодих
модельєрівдизайнерів одягу
«Палітра моди»

20.

Квітень

21.

Квітень

22.

Квітень

Внутрівузівська
універсіада

Змагання серед збірних команд
факультетів з легкої атлетики

Кафедра фізвиховання,
фізорг факультету

23.

Травень

Свято останнього
дзвоника

Святковий концерт: привітання
випускників-бакалаврів, вітання
першокурсників

Куратори

24.

Травень

До Дня Європи

Конкурс на написання есе «Україна –
частина Європи»

Заступник декана з
виховної роботи,
студентська рада

13.05

25.

Травень

День Перемоги

Деканат,
кафедри,
студрада

9.05

26.

Травень

День відкритих
дверей

Кафедри факультету

.05

Привітання ветеранів факультету
(листівки, квіти), покладання квітів до
могили невідомого солдата
Відвідування аудиторій та лабораторій
факультету

Актова зал о
14.00.
Аудиторія №
214

Фізичні
лабораторії

№
п/п

Місяць

Назва заходу
15.05 Міжнародний
день сім'ї

27.

Травень

28.

Травень

Флешмоб до Дня
вишиванки

29.

Травень

Всеукраїнські
конференція

Червень

Заходи: «Сесія –
зустрічайте»

30.

31.

32.

Червень

Червень

Підготовка до
наступного
навчального року
Проведення
ремонтних робіт на
факультеті та в
гуртожитку

Зміст
Конкурс на кращу розповідь про свою
родину серед студентів
Проведення заходів до Дня вишиванки
Проведення Всеукраїнських науковопрактичних конференцій
З’ясування по групах стану готовності
студентів до вдалого складання літньої
сесії (пропуски, двійки, список студентів,
які хворіють)
Написання планів з виховної роботи,
графіки чергування викладачів в
гуртожитку
Відпрацювання виробничої практики
абітурієнтами

Відповідальний
Заступник декана з
виховної роботи,
студентська рада
Деканат, куратори та
старости груп,
студрада

Дата

Примітки

14.05

Аудиторія №
214

21.05

Кафедри факультету

Травень

Деканат, куратори та
старости груп,
студрада

Протягом
перших
двох
тижнів

Заступник декана з
виховної роботи

До 01.07

Студрада, коменданти

Липеньсерпень

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

Площа перед
7-ми поверх.
корпусом
Ауд. № 503505

Гуртожиток
№ 3, фізикоматематичний
факультет

