
План виховної роботи куратора академічної групи 41 ОА 

Сахно Людмили Анатоліївни на 2018-19рр. 

 

Вересень 

1. Актуальні питання  організації навчального процесу, успішності  та 

якості навчання. 

2. Основні тенденції  сучасної вищої освіти. 

3. Бесіда на тему: «Свято Різдва Пресвятої Богородиці». 

4. Підведення підсумків І атестації: пропуски, успішність,  оплата  за 

навчання. 

5.  

Жовтень  

1. Бесіда на тему: «МістоМелітополь: історія, культура, традиції». 

2. Бесіда на тему:  «День захисника України». 

3. Бесіда на тему:  «Культура поведінки  молодої людини». 

4. Підведення підсумків ІІ атестації:  пропуски,  успішність. 

 

Листопад 

1. Бесіда на тему: «Шкідливі звички всі забудь-Здоровим, друже, завжди 

будь!!!». Випуск колективної газети (реклама здорового способу життя). 

2. Бесіда на тему: «День української писемності та мови» 

3. Бесіда на тему: «Історію переписати не можна» (До дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій). 

4. Підведення підсумків ІІІ атестації та ПМК 1: пропуски,  успішність.  

 

Грудень 

1. Зустріч із працівниками правоохоронних органів, перегляд та 

обговорення тематичних фільмів. 

2. Бесіда на тему: «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас». До 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

3. - День пам’яті Святого МиколаяЧудотворця. 

4. Підведення підсумків за результатами екзаменаційної сесії. 

 

Січень 

1. Бесіда на тему «Соборна українська земля» (з нагоди Дня соборності 

України) 

2. Бесіда на тему: «Культурна людина» 

3. Зустріч з психологом ТДАТУ.  

 

Лютий 

1.  Бесіда на тему: «День Святого Валентина». 

2. Бесіда на тему:  «День пам’яті героїв небесної сотні» 

3. Бесіда на тему:  «Вихованість, культура, інтелігентність» 

4. Підведення підсумків І атестації: пропуски,  успішність. 

 



Березень 

1. Бесіда на тему: «Шевченківські дні» 

2. Бесіда на тему: «Міжнародний жіночий день».  

3. Бесіда на тему: «Арттерапія: профілактика емоційна та психологічна» 

4. Підведення підсумків ІІ атестації: пропуски,  успішність. 

 

Квітень  

1. Бесіда на тему: «Великодній тиждень добра» 

2. Бесіда на тему: «Всесвітній день здоров’я» 

3. Бесіда на тему: «Екологічна культура особистості» 

4. Підведення підсумків ІІІ атестації: пропуски,  успішність. 

 

Травень 

1. Бесіда на тему «Українська сім’я – міцний фундамент сучасного 

суспільства» (до міжнародногоДня  сім’ї) 

2. Бесіда на тему «Взаємини у нашому студентському колективі» 

3. Бесіда на тему «Екстрим в житті людини» 

4. Підведення підсумків за результатами екзаменаційної сесії. 

 


