ПЛАН
навчально-виховної роботи зі студентами
кафедри алгебри та інформатики
на І та ІІ семестри 2021/2022 навчального року
1. Посвята першокурсників 31.08.2021р.
2. Проводити виховні години щотижня: бесіди зі студентами на етичні,
моральні, патріотичні, професійні теми та вирішування поточних питань
(протягом року).
3. Відвідувати студентів у гуртожитку, вивчити умови проживання та
відпочинку (протягом року).
4. Систематично аналізувати стан успішності та дисципліни студентів
(протягом року).
5. Бесіда про продовження карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (протягом року).
6. Проводити тематичні години про значущість та актуальність професії
вчителя (протягом року).
7. Участь у факультетських та університетських заходах (протягом року).
8. Аналіз результатів літньої сесії та нагадування студентам про Кодекс
академічної доброчесності (вересень).
9. Тематична виховна година: Безпека вдома та на вулиці (вересень).
10.Виховна година: “Що означає бути вихованим” (вересень).
11.Дискусія: “Шлях до самореалізації або Як стати особистістю” (вересень).
12.Обговорення основних положень державного стандарту базової середньої
освіти (вересень).
13.Кафедральний виховний захід із залученням учнів шкіл на тему "Цікава
математика" (жовтень).
14.Тематична виховна година: Соціальні мережі: переваги та недоліки.
Правила поведінки у соціальних мережах (жовтень).

15. Тематична виховна година: День захисника України та День українського
козацтва (жовтень).
16.Виховна година: “Як навчитись стримуватись?” (жовтень).
17.Аналіз результатів першого модуля (жовтень).
18.Підготовка до проведення батьківських зборів студентів першого курсу
(жовтень-листопад).
19.Тематична
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студентства
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Міжнародний день студента (листопад).
20.Онлайн квест присвячений Дню української писемності та мови
(листопад).
21.Віртуальна екскурсія з “відвідування” видатних місць Львова та Луцька
(листопад).
22.Тематична виховна година: Чи знаєте ви історію свого навчального
закладу? (листопад).
23.Тематична виховна година присвячена до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом (грудень).
24. Виховна година: “Норми поведінки людей” (грудень).
25.Тематична виховна година: Як раціонально організувати свою самостійну
роботу? (грудень)
26.Правила техніки безпеки при активному відпочинку (грудень).
27.Обговорення результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії. (лютий)
28. Дискусія: Вирішення конфліктів мирним шляхом (лютий).
29.Тематична виховна година: Герої Небесної сотні (лютий).
30.Виховна година: Булінг – що це таке? (лютий).
31.Права та обов’язки студента ЧНУ, Кодекс честі студента (березень).
32.Тематична виховна година: Проблема здоров’я в сучасному суспільстві
(березень).
33.Тематична виховна година: Т.Г. Шевченко – видатна постать, класик
української літератури (березень).
34.Тематична виховна година: Толерантна особистість (березень).

35.Тематична виховна година: Чому модно бути здоровим. (протягом року)
36.Відвідування театру ім. О.Кобилянської, художнього музею, музею
архітектури та побуту, зоологічного музею ЧНУ (протягом року).
37.Тематична виховна година: Вчитель – це не професія, це покликання
(квітень).
38.Тематична виховна година присвячена дню авіації та космонавтики
(квітень).
39.Тематична виховна година: Чорнобиль! Його забути не дозволяє майбутнє
(квітень).
40.Віртуальна екскурсія з “відвідування” цікавих місць Франції (квітень).
41.Тематична виховна година: Свято Вишиванки (травень).
42.Тематична виховна година присвячена дню перемоги: Подвигу народу
вічна слава! (травень).
43.Проведення екскурсії по ботанічному саду ЧНУ (травень).
44.Особливості підготовки до літньої заліково-екзаменаційної сесії (травень).
45.Правила техніки безпеки при активному відпочинку (червень).

