
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
 

група 31 ОО+ 11 СОО куратор Ілляшенко К.В. 

 

ДАТА ЗАХІД 

І СЕМЕСТР 

05.09.18 Знайомство куратора та групи з новими студентами. Переобрання 

активу групи. Організаційні питання. 

12.09.18 Знайомство зі студентською радою та основами студентського 

самоврядування в університеті. 

19.09.18 Бесіда на тему етикету та дрес-коду студентів в університеті. 

26.09.18 Підготовка до першої атестації. Обговорення питань успішності та 

статистики відвідування занять. 

03.10.18 Підведення підсумків першої атестації. Бесіда на тему студентських 

наукових гуртків та підготовки до участі у конкурсах та олімпіадах. 

10.10.18 Зведена кураторська година «День козацтва» (к.і.н., доцент 

кафедри суспільно-гуманітарних наук Мельник О.О.) 

17.10.18 Підготовка до першого ПМК. Обговорення поточних питань. 

24.10.18 Зведена кураторська година з нагоди відзначення 75-ї річницею 

визволення міста Мелітополя від фашистських загарбників. 

(к.і.н., доцент кафедрисуспільно-гуманітарних наук Михайлов В.В.) 

Підготовка до другої атестації. Обговорення питань успішності та 

статистики відвідування занять. 

31.10.18 Підведення підсумків другої атестації. Обговорення проблем 

першого ПМК. 

07.11.18 Зведена кураторська година до Міжнародного дня бухгалтера. 

14.11.18 До міжнародного дня студентів бесіда на тему: «Студент – 

майбутній фахівець і вчений» 

21.11.18 Зведена кураторська година до дня гідності та свободи (к.і.н., 

доцент кафедрисуспільно-гуманітарних наук Михайлов В.В.) 

28.11.18 Зведена кураторська година доВсесвітнього дня боротьби проти 

СНІДу. Підготовка до третьої атестації. Обговорення поточних 

питань. 

05.12.18 Підведення підсумків третьої атестації. Обговорення поточних 

питань. 

12.12.18 Підготовки до складання першої екзаменаційної сесії. 

19.12.18 Обговорення питань другого ПМК. 

26.12.18 Бесіда на тему: «Правила дотримання безпечної поведінки під 

час новорічних свят та зимових канікул». 



 

ІІ СЕМЕСТР 

16.01.19 Обговорення результатів зимової сесії. Питання підготовки до 

навчання у другому семестрі.  

23.01.19 Бесіда на тему спорту у житті студентів та участі у різноманітних 

змаганнях. Обговорення поточних питань. 

30.01.19 Обговорення поточних питань. 

06.02.19 Бесіда на тему: «Особливості роботи з джерелами інформації» 

13.02.19 До дня Святого Валентина бесіда на тему культури відносин. 

20.02.19 Зведена кураторська година до Дня рідної мови (ст. викладач 

кафедри суспільно-гуманітарних наук Зімонова О.В.) 

27.02.19 Обговорення питань успішності та статистики відвідування занять. 

Підготовка до першого ПМК. 

06.03.19 Підведення підсумків першої атестації.  

13.03.19 Бесіда на тему: «Хто не рахує, той не має» до річниці дня 

народження Т.Шевченко. Обговорення поточних питань. 

20.03.19 Обговорення поточних питань та проблем першого ПМК. 

27.03.19 Підготовка до другої атестації. Обговорення питань успішності та 

статистики відвідування занять. 

03.04.19 Підведення підсумків другої атестації.  

10.04.19 Бесіда на тему актуальності вивчення іноземних мов. Обговорення 

поточних питань. 

17.04.19 Зведена кураторська година доДня Чорнобильської трагедії. 

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф 

(Крутіков П.Л.) 

24.04.19 Майстер-клас з розпису писанок(викладач кафедри суспільно-

гуманітарних наук Шлєйна Л.І.). Підготовка до третьої атестації. 

Обговорення питань успішності та статистики відвідування занять. 

01.05.19 Підведення підсумків третьої атестації. Підготовка до другого 

ПМК. 

08.05.19 Зведена кураторська година до Дня пам'яті і примирення (к.і.н., 

доцент кафедрисуспільно-гуманітарних наук Михайлов В.В.) 

15.05.19 Підведення підсумків другого ПМК. Підготовка до літньої сесії. 

22.05.19 Обговорення поточних питань. 

29.05.19 Підведення підсумків літньої сесії.  

 


