ПЛАН
навчально-виховної роботи кафедри ботаніки
для студентів НФаУ на 2020/2021 н.р.
План виховної роботи зі студентами в НФаУ носить комплексний характер, охоплює
всі сфери життєдіяльності студентів, є складовою частиною освітнього процесу.
Головною метою виховної роботи є набуття студентами соціального досвіду,
успадкування духовних надбань світової цивілізації українського народу, досягнення високої
культури взаємин, формування у них особистих рис громадянина української держави,
розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, політичної,
правової, трудової, екологічної культури і військово-патріотичної підготовки.
№

1.
2.
3.

Захід
Термін виконання
Навчальна робота (заходи, спрямовані на розпізнавання активності студентів,
формування культури навчальної праці, допомоги невстигаючим студентам)
Обговорення плану заходів на 2020-2021 н.р.
Вересень
Ознайомлення студентів-першокурсників з історією університету,
Організація екскурсій у музей НФаУ
Підсумки поточного навчання.

Вересень
Протягом н.р.

1.

Робота з невстигаючими студентами (бесіди, відвідування Протягом н.р.
навчальних занять)
Моральне виховання та робота з органами студентського самоврядування
(організація роботи студентів, робота з активом групи, збори студентів)
Гуртожиток: правила спільного дому.
Протягом н.р.
Бесіди.
Бесіди як удосконалити себе.
Протягом н.р.
Бесіди про поведінку у суспільних місцях.
Національно - патріотичне виховання студентів
Відвідування експозицій у бібліотеці НФаУ
Протягом н.р.

2.

Як ми знаємо наше місто. Екскурсія по місту Харкову.

3.

5.

21 жовтня День українського козацтва. Бесіди про козаччину Жовтень
«Козацькому роду нема переводу»
Проведення заходів до дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. Листопад
та участь у міських, обласних та всеукраїнських заходах
Участь у святкуванні «Щедра Масляна»
Березень

6.

Урочисті заходи до Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги

4.

1.
2.

4.

Другий семестр

Травень

Політично-правове виховання
1.

Бесіди про участь у громадському житті НФаУ. Відвідування Протягом н.р.
виставок, присвячених громадським та політичним датам, участь у
них.
Трудове виховання

1.

Що я знаю про свою майбутню професію – відвідування
конференції «Ярмарка вакансій».
«Харків – чисте місто. Весна 2021». Брати участь у міських
суботниках, прибираннях парків, прилеглих територій.
Участь студентів та співробітників кафедри у проведенні
всеукраїнських, місцевих, міжвузівських масових трудових акціях
Проводити та брати участь у обласних та міжвузівських виставках
декоративних та технічних виробів студентів та викладачів
Екологічне виховання

2.
3.
4.

Травень
Травень
Протягом н.р.
Протягом н.р.

1.
2.

Відвідування екопарку. Бесіда про відношення до довкілля та Жовтень
екологічні аспекти поведінки
Екскурсія ботанічним садом та арборетрумом НФаУ.
Квітень

1.

Провести заходи з відзначення Дня вшанування учасників ліквідації Квітень
наслідків аварії на ЧАЕС
Естетичне виховання
Відвідування художніх виставок, театрів, музеїв, виставок
Протягом н.р.

2.

Бесіди «Мої улюблені книги»

3.

Участь у загально університетських заходах до
фармацевтичного працівника та дня заснування НФаУ
Участь у загально університетських заходах до Дня закоханих

3.

4.

Протягом н.р.
Дня Вересень
Лютий

Фізичне виховання та пропаганда здорового способу життя

3.

Проводити бесіди з питань правильного здорового харчування, Листопад
уникнення простудних та інфекційних захворювань, загартування
тощо
01 грудня-05 грудня: Провести тиждень-акцію до Всесвітнього Дня Грудень
боротьби зі Снідом: (круглий стіл на тему «Люди і ВІЛ/СНІД»)
Провести цикл бесід з питань попередження наркоманії та СНІДу
Протягом н.р.

4.

Лекції про здорове харчування.

Протягом н.р.

5

Відвідування (стадіону) Чемпіонату України з футболу

Протягом н.р.

6.

Бесіди про дотримання правил поведінки у зв'язку з COVID-19

Протягом н.р.

7.

Від екології душі – до екології довкілля (єдина виховна година)

Протягом н.р.

8.

Медико-соціальне зло наркоманії (єдина виховна година)

Протягом н.р.

9.

Проводити широку роз’яснювальну і ознайомчу роботу з питань Протягом н.р.
фізичної культури і спорту, здорового способу життя
Провести ряд заходів до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом Квітень

1.

2.

10

Студентський волонтерський рух
1.

Участь у Днях донорства

Протягом н.р.

2.

Участь у благодійній акція «Подаруй дитині казку!»

Грудень

Відповідальний за виховну роботу
Завідувач кафедри ботаніки

ас. Козира С.А.
проф. Гонтова Т.М.

