
 

 



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

В сучасних умовах розвитку суспільно-економічних відносин та за наявної 

негативної тенденції духовного зубожіння серед молоді, постає нагальна потреба 

розробки та ефективної реалізації процесу докорінних змін та перетворень 

організаційно-виховної, культурно-освітньої роботи серед студентської молоді в 

новій національній моделі вищої школи. Оскільки, саме вища школа здатна 

здійснювати цілеспрямований поступ в напрямку формування творчої особистості 

з високим рівнем інтелектуального та духовного розвитку, висококваліфікованого 

фахівця здатного розуміти усі аспекти сьогоденності і реалізовувати власні знання 

під час практичного становлення оновленого суспільства. Саме тому, головними 

завданнями виховного процесу, що має здійснюватися деканатом факультету 

електроніки та комп'ютерної інженерії, а також відповідними кафедрами, є: 

1) ознайомлення студентів з основними положеннями нормативних документів 

Міносвіти України та університету, що стосуються організації навчального 

процесу у вищому навчальному закладі, відвідуванні навчальних занять та 

відповідальності за їх пропуски, організації та проведенню заліково-

екзаменаційної сесії, ліквідації академічної заборгованості, наданню академічних 

відпусток, відрахуванню та поновленню студентів, правил внутрішнього 

розпорядку та поведінки студентів; 

2) вивчення соціального складу академічної групи з метою надання матеріальної 

допомоги студентам сиротам, інвалідам, виділенню місць у гуртожитку тощо; 

3) залучення студентів до активного студентського життя, вивчення їх здібностей 

та нахилу у спорті, мистецтві тощо; 

4) надання допомоги в організації самостійної роботи по виконанню навчального 

плану; 

5) здійснення контролю за поточним виконанням навчального плану. 

Підтримання зв'язків з батьками з питань навчальної дисципліни студентів; 



6) організація бесід з питань поваги до національної символіки України, 

здорового способу життя, міжнаціональних відносин та міжнародного становища, 

культури та мистецтва тощо; 

7) вивчення умов проживання студентів групи у гуртожитках та надання їм 

допомоги по усуненню недоліків в умовах їх проживання; 

організація та проведення вечорів відпочинку студентів; 

9) надання допомоги студентам 4–5 курсів, які навчаються за державним 

замовленням, у їх працевлаштуванні; 

10) надання допомоги активу груп в організації студентського самоврядування. 



1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНІ ЗАХОДИ З ПИТАНЬ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

№ 
п/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

1.1 Доведення до відома студентів та роз'яснення 
положення інструктивних документів щодо 
організації навчального процесу 

протягом 
року 

заступники декана, 
куратори груп 

1.2 Відвідування студентів, які мешкають в 
гуртожитку, з метою вивчення побутових умов їх 
проживання, контролю дотримання ними правил 
проживання, подання пропозицій щодо 
покращення умов проживання та прийняття 
профілактичних і організаційних заходів. 

протягом 
року 

заступники декана, 
куратори груп 

1.3 Звіти на засіданнях кафедр кураторів академічних 
груп про виконання своїх обов'язків згідно 3 
індивідуальним планом 

1 раз на 
семестр 

куратори груп 

1.4 Керівництво роботою Студентської ради 
факультету та Студентською радою гуртожитку 

протягом 
року 

заступники декана 

1.5 Збори старост академічних груп з роз'ясненням 
поточних питань 

щомісяця на 
протязі року 

декан, заступники 
декана 

1.6 Проведення агітаційних заходів з метою 
формування контингенту студентів першого 
курсу у 2021/2022 н. р 

протягом 
року 

декан, заступники 
декана, 

відповідальні за 
агітаційну роботу 

1.1 ОСІННІЙ СЕМЕСТР 

1.1.1 Проведення засідань рейтингової комісії з 
питання формування контингенту академічних 
груп спеціалістів та магістрів. 

Липень 
декан, члени 

рейтингової комісії 

1.1.2 Проведення загальних зборів випускників 
бакалаврів за напрямками та оголошення на них 
результатів засідання. Липень 

декан, члени 
рейтингової комісії, 
куратори напрямків, 

куратори груп 

1.1.3 Проведення установчої наради з кураторами груп. 
Розробка розпорядження факультету про 
призначення кураторів. 

Серпень 
декан, куратори 

напрямків, куратори 
груп 

1.1.4 Проведення зустрічі зі студентами 1 курсу, 
ознайомлення їх із основними положеннями 
Статуту КрНУ та Правил внутрішнього 
розпорядку, роз'яснення прав і обов'язків 
студентів 

Вересень 

декан, заступники 
декана, куратори 

напрямків, куратори 
груп 

1.1.5 Підготовка та проведення «Дня відкритих 
дверей» на кафедрах, ознайомлення студентів 
першокурсників та їх батьків з навчальними 
планами на перший семестр, роз'яснення щодо 
модульного контролю. Знайомство батьків з 
кураторами груп, колективом кафедр. 

Вересень 

декан, заступники 
декана, куратори 
груп, завідувачі 

кафедр ЕБОП, ББ, 
СОФ, ФТ та ФР, 

ГКЗ, ЦБ 
співробітники 

кафедр 



1 2 3 4 

1.1.6 Зустріч кураторів з першокурсниками, 
обговорення кандидатур старост академічних 
груп. Підготовка розпорядження по 
факультету про призначення старост першого 
курсу, та зміни старост старших курсів. 

Вересень 
заступники 

декана, куратори 
груп 

1.1.7 Проведення «Дня відкритих дверей» деканату 
факультету ФПН, ознайомлення студентів-
першокурсників та їх батьків з навчальними 
планами на перший семестр, роз'яснення щодо 
дисципліни та правил поведінки в КрНУ, 
модульного контролю, Болонського процесу. 
Знайомство батьків з кураторами груп, 
керівниками ведучих кафедр. 

Вересень 

декан, 
заступники 

декана, куратори 
груп, завідувачі 

кафедр, 
співробітники 

кафедр 

1.1.8 «Мій університет» (96-річчя університету) 
Зустріч з ветеранами КрНУ. 
Проведення акції «Історія КрНУ» 

Жовтень 
декан, заступник 
декана, куратори 

1.1.9 Проведення кураторських годин на старших 
курсах з роз'ясненнями щодо модульного 
контролю. 

2–3 
тиждень 

заступники 
декана, куратори 

груп 

1.1.10 Розробка системи модульного контролю за 
стандартизованими навчальними планами за 
умови нерівномірності розподілення 
змістовних модулів. 

2–3 
тиждень 

декан, 
заступники 

декана, завідувачі 
кафедр 

1.1.11 Організація зустрічі студентів-випускників 
факультету зі студентами. Роз'яснення щодо 
проблем працевлаштування. 

6 тиждень 
декан, 

заступники 
декана 

1.1.12 Проведення кураторських годин на старших 
курсах з роз'ясненнями щодо роботи 
рейтингових комісій при формуванні 
академічних груп студентів та магістрів. 

5–6 
тиждень 

заступники 
декана, куратори 

груп 

1.1.13 Проведення кураторських годин на першому 
курсі з роз'ясненнями щодо роботи 
рейтингових комісій при формуванні 
академічних груп студентів і магістрів та 
особливостей модульного контролю. 

5 тиждень 
заступники 

декана, куратори 
груп 

1.1.14 Підрахування пропусків занять з неповажної 
причини. З'ясування причин пропусків. 7 тиждень 

заступники 
декана, куратори 

груп 
1.1.15 Відстеження рубіжного (модульного) 

контролю для студентів старших курсів. 
7–8 

тиждень 

заступники 
декана, куратори 

груп 
1.1.16 Відстеження рубіжного (модульного) 

контролю для студентів першого курсу. 
4–9 

тиждень 

заступники 
декана, куратори 

груп 

1.1.17 Підбиття підсумків рубіжного контролю, 
виявлення недоліків проведення, вжиття 
заходів до студентів, що не виконали 
поточний навчальний план. 

10 тиждень 
декан, 

заступники 
декана, куратори 

1.1.18 Проведення кураторських годин з 
обговоренням результатів рубіжного 
контролю. 

10–11 
тиждень 

заступники 
декана, куратори 

груп 
 



1 2 3 4 

1 2 3 1 

1.1.19 Проведення семінару-наради з кураторами груп 
з питання проблем, які виникли при проведенні 
модульного контролю. Обговорення успішності 
студентів. Підготовка розпорядження щодо 
адміністративних заходів щодо студентів, які не 
виконали навчальний план. 

11–12 
тиждень 

заступники декана, 
куратори груп 

1.1.20 Організація «гарячої телефонної лінії» для 
батьків студентів з метою ознайомлення їх з 
успішністю дітей. 

13 тиждень 
заступники декана, 

куратори груп 

1.1.21 Проведення кураторських годин з приводу 
підготовки студентів до другого модульного 
контролю. 

14–15 

тиждень 

заступники декана, 
куратори груп 

1.1.22 Підрахування пропусків занять з неповажної 
причини. З'ясування причин пропусків. 

16 тиждень 
заступники декана, 

куратори груп 
1.1.23 Від стеження рубіжного (модульного) 

контролю. 
16–17 

тиждень 
заступники декана, 

куратори груп 

1.1.24 Контроль та забезпечення проведення 
екзаменаційної сесії. Січень 

декан, заступники 
декана, куратори 

груп 
1.1.25 Проведення семінару-наради з кураторами груп 

з питання проблем, які виникли при проведенні 
сесії. Обговорення успішності студентів. 

Січень 
декан, заступники 
декана, куратори 

груп 

1.1.26 Проведення семінару-наради з кураторами груп 
з обговоренням результатів сесії. Підготовка 
розпорядження по факультету за результатами 
сесії. 

Кінець січня 
декан, заступники 
декана, куратори 

груп 

1.2 ВЕСНЯНИИ СЕМЕСТР 

1.2.1 Підготовка та проведення «Дня відкритих 
дверей» факультету ФПН з метою формування 
контингенту студентів 1 курсу на 2021/2022 н. 
р. 

Лютий 
декан, заступники 
декана, куратори 

груп 

1.2.2 Проведення кураторських годин з 
обговоренням результатів зимової сесії. 

1–2 тиждень 
заступники декана, 

куратори груп 
1.2.3 Розробка системи рубіжного (модульного) 

контролю за зміненими (стандартизованими) 
навчальними планами за умови нерівномірності 
розподілення змістовних модулів. 

2–3 тиждень 
декан, заступники 
декана, завідувачі 

кафедр 

1.2.4 Проведення зустрічі з батьками студентів 1-го 
курсу для обговорення результатів зимової 
сесії 

2 тиждень 
декан, заступники 
декана,завідувачі 

кафедр 

1.2.5 Проведення конкурсу «Краща кімната» серед 
студентів, які мешкають в гуртожитку, з метою 
заохочення студентів до дотримання правил 
проживання 

3–4 тиждень 
заступники декана, 

куратори груп 

1.2.6 Залучення студентів до участі в Дні кар’єри, 
запрошення випускників факультету на 
кураторські години старших курсів з метою 
пояснення проблем працевлаштування 

5–6 тиждень 
декан, заступники 
декана, куратори 

груп 

1.2.7 Підрахування пропусків занять з неповажної 
причини. З’ясування причин пропусків. 6 тиждень 

заступники декана, 
куратори груп 

  
 

 



1.2.8 Відстеження рубіжного (модульного) 
контролю для студентів старших курсів. 

7–8 

тиждень 
заступники декана, 

куратори груп 

1.2.9 Відстеження рубіжного (модульного) 
контролю для студентів першого курсу. 

4–9 

тиждень 
заступники декана, 

куратори груп 

1.2.10 Підготовка та участь до Дня відкритих 
дверей КрНУ 

9 

тиждень 

декан, заступники 
декана, куратори 

груп 

1.2.11 Підбиття підсумків рубіжного контролю, 
виявлення недоліків проведення, вжиття 
заходів до студентів, що не виконали 
поточний навчальний план. 

10 

тиждень 

декан, заступники 
декана, куратори 

груп 

1.2.12 Проведення кураторських годин з 
обговоренням результатів рубіжного 
контролю. 

10–11 

тиждень 

заступники декана, 
куратори груп 

1.2.13 Проведення семінару-наради з кураторами 
груп з питання проблем, які виникли при 
проведенні модульного контролю. 
Обговорення успішності студентів. 
Підготовка розпорядження щодо 
адміністративних заходів щодо студентів, 
які не виконали навчальний план. 

11–12 

тиждень 

заступники декана, 
куратори груп 

1.2.14 Організація «гарячої телефонної лінії» для 
батьків студентів з метою ознайомлення їх 
з успішністю дітей. 

13 

тиждень 
заступники декана, 

куратори груп 

1.2.15 Проведення кураторських годин з приводу 
підготовки студентів до другого 
модульного контролю. 

14–15 
тиждень 

заступники декана, 
куратори груп 

1.2.16 Підрахування пропусків занять з 
неповажної причини. З'ясування причин 
пропусків. 

16 

тиждень 
заступники декана, 

куратори груп 

1.2.17 Відстеження рубіжного (модульного) 

контролю. 

16 

тиждень 
заступники декана, 

куратори груп 

1.2.18 Контроль та забезпечення проведення 
екзаменаційної сесії та роботи ДЕК. червень 

декан, заступники 
декана, куратори 

груп 

1.2.19 Проведення семінару-наради з кураторами 
груп з питання проблем, які виникли при 
проведенні сесії. Обговорення успішності 
студентів. 

червень 
декан, заступники 
декана, куратори 

груп 

1.2.20 Організація «гарячої телефонної лінії» для 
батьків студентів з метою ознайомлення їх 
з успішністю дітей. 

червень 
заступники декана, 

куратори груп 

1.2.21 Проведення семінару-наради з кураторами 
груп з обговоренням результатів сесії. 

початок 
липня 

декан, заступники 
декана, куратори 

груп 



2. ЗАХОДИ З НАЦІОНАЛЬНО-ГРОМАДСЬКОГО ТА МОРАЛЬНО-

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

№ п/п Найменування заходів Термін 
виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

2.1 Патріотичне виховання. Проведення зустрічей з 
учасниками АТО, учасниками Майдану. протягом 

року 

заступники декана, 

куратори груп 

2.2 Проведення роботи з пошуку талантів серед 
студентів та їх реалізацію через участь в роботі 
СКК університету 

протягом 
року 

заступники декана, 

куратори груп 

2.3 Пропагування культурно-просвітницьких 
заходів в місті та організація їх відвідувань 
студентами 

протягом 
року 

заступники декана, 

куратори груп 

2.4 Участь студентів факультету в складі СКК 
університету у міських культурно-масових 
заходах 

протягом 
року 

заступники декана, 

куратори груп 

2.5 Проведення заходів з приводу Дня Захисника 
Вітчизни. Запросити воїна АТО на факультет 
природничих наук. Вшанування пам’яті 
загиблих воїнів АТО та Небесної сотні (з 
покладанням квітів до пам’ятних дошок на 
честь лейтенанта Покладова, Ігоря Сердюка та 
ін., на честь яких перейменовано вулиці міста). 

жовтень 
протягом 

року 

куратори груп 

2.6 Міжнародний тероризм – смертельна загроза 
людству. Бесіди «Терористи ІДІЛ небезпека 
миру в світі. 

протягом 
року 

заступники декана, 

куратори груп 

2.7 Виважений підхід до користування 
соцмережами. Загроза суїциду для молоді. 
Бесіди щодо негативного впливу на свідомість 
молоді через соцмережі. 

протягом 
року 

заступники декана, 

куратори груп 

2.1 ОСІННІЙ СЕМЕСТР 

2.1.1 Проведення анкетування абітурієнтів щодо 
планованої участі у громадському житті 
факультету та університету 

Червень-
липень. 

заступники декана, 

співробітники 

приймальної комісії 

2.1.2 Участь в підготовці і проведенню урочистого 
«Посвячення в студенти» 

Серпень 

заступники декана, 

завідувачі кафедр, 

студенти 

2.1.3 Проведення кураторських годин на 1-4 курсах з 
бесідами на предмет попередження наркоманії 
та СНІД. Перегляд відеофільму для студентів 1-
го курсу. 

3–4 

тиждень 

заступники декана, 

куратори груп 

2.1.4 Підготовка до Студентської конференції КрНУ, 
роз'яснення основних пунктів Положення про 
студентське самоврядування у КрНУ. 

4–5 

тиждень 

заступники декана, 

куратори груп 

2.1.5 Проведення «Вечору знайомств» Для студентів 
першого курсу 

4 

тиждень 

заступники декана, 

куратори груп, 

голова культурно-

масового сектору 



1 2 3 4 

2.1.6 Проведення семінару-наради з кураторами груп 
з питання висунення кандидатур на конкурс 
«Студент року», підведення підсумків конкурсу 
на кращого куратора та кращу академічну групу 
за результатами 2020-2021 н. р. Узгодження 
результатів наради з рішенням Студентської 
ради факультету ФПН. 

5–6 

тиждень 

заступники декана, 

куратори груп 

2.1.7 Участь студентів факультету в складі СКК 
КрНУ в заходах, присвячених Дню визволення 
Кременчука 

5 

тиждень 

заступники декана, 

студенти 

2.1.8 Проведення відбіркових ігор «Брейн-рингу» для 
участі команди факультету в чемпіонаті КрНУ 7 тиждень 

заступники декана, 

куратори груп, 

студенти 

2.1.9 Формування команди КВН факультету та подача 

заявки для участі в Іграх Чемпіонату Ліги КВН 

КрНУ. 

2–8 
тиждень 

заступники декана, 

куратори груп, 

студенти 

2.2.10 Проведення вечора відпочинку, присвяченого 

Дню факультету ФПН, для студентів та 

співробітників факультету 

Жовтень 
заступники декана, 

студенти 

2.1.11 Проведення Студентської конференції КрНУ 
9 тиждень 

заступники декана, 

куратори груп 

2.1.12 Підготовка до участі та участь в святковій 

концертній програмі «Студент року» 10–12 
тиждень 

заступники декана, 

куратори груп, 

студенти 

2.1.13 Участь команди КВН факультету в іграх 

Чемпіонату Ліги КВН КрНУ. 12 

тиждень 

заступники декана, 

куратори груп, 

студенти 

2.1.14 Проведення кураторських годин, присвячених 

Міжнародному Дню боротьби зі СНІДом. 

Зустріч з медичними працівниками міста. 

13–14 
тиждень 

заступники декана, 

куратори груп 

2.1.15 Відвідування краєзнавчого музею (зал АТО) 16 
тиждень 

заступники декана, 

куратори груп 

2.1.16 Благодійні акції для воїнів АТО 16 
тиждень 

заступник декана, 

куратори груп 

2.1.17 Участь студентів факультету в складі СКК в 

благодійних заходах для дітей інтернату ім. 

Макаренка, присвячених Новому Року. 

17 

тиждень 

заступники декана, 

студенти 

2.2 ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 

2.2.1 Проведення вечора відпочинку, присвяченого 

Дню закоханих. 
Лютий 

заступники декана, 
студенти 

2.2.2 Підготовка концертної програми факультету для 

участі в фестивалі «Студентська весна» 
Лютий-
березень 

заступники декана, 
студенти 

2.2.3 Проведення кураторських годин на тему 

боротьби з палінням та вживанням алкоголю. 

Зустріч з медичними працівниками міста. 

3–4 

тиждень 

заступники декана, 
куратори груп 
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2.2.4 Участь студентів факультету в фестивалі 

«Студентська весна» 8 тиждень 
заступники декана, 

студенти 

2.2.5 Проведення вечора відпочинку, присвяченого 

Дню кафедри геодезії, землеупорядкування та 

кадастру, для студентів та співробітників 

факультету 

Травень 

декан, 
заступники 

декана, завідувач 
кафедри, 
студенти 

2.2.6 Проведення вечора відпочинку, присвяченого 

Дню кафедри екології, для студентів та 

співробітників факультету 
Липень 

декан, 
заступники 

декана, завідувач 
кафедри, 
студенти 

2.2.7 Участь студентів факультету в складі СКК 

університету в агітаційних заходах щодо 

формування контингенту студентів 1-го курсу 

на 2021-2022 н. р. 

Травень 
заступники 

декана, студенти 

2.2.8 Підготовка та проведення урочистого вручення 

дипломів випускників факультету Липень 
заступники 

декана, студенти 

2.2.9 Організація та проведення шефського концерту 

присвяченого Дню медичного працівника для 

персоналу госпіталю ветеранів ВВв 

Липень 
заступники 

декана, студенти 

 

 



3. ЗАХОДИ З ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ  

ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

 

№ 
п/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

3.1 Здійснювати планове керівництво роботою 

студентського наукового товариства 

факультету та постійний пошук шляхів та 

методик залучення студентів до НДР 

протягом 
року 

заступники 
декана, голова 

СНТ 

3.2 Залучення студентів магістеріуму до участі в 

НДР кафедр, ознайомлення студентів з 

науково-методичними досягненнями 

викладачів та аспірантів. 

протягом 
року 

заступники 
декана, голова 

СНТ 

3.3 Заохочення студентів старших курсів для 

участі в конференціях, які проводяться на 

базі КрНУ та інших ВНЗів. 

протягом 
року 

заступники 
декана, голова 

СНТ 

3.4 Заохочення студентів для участі в 

студентських олімпіадах 
протягом 

року 

заступники 
декана, голова 

СНТ 

3.5 Студентська науково-практична 

конференція «Демонстраційні досліди з 

фізики» (Оптика. Атомно-ядерна фізика) 

квітень-
травень 

2020 
Єлізаров М.О. 



 
4. ЗАХОДИ ЗІ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ 

 

  

№ п/п Найменування заходів Термін 
виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 
4.1 Підготувати розпорядження по факультету на 

проведення змагань і інших оздоровчих заходів, 

направлених на підготовку до участі в спартакіадах 

університету серед студентів і співробітників. 
Вересень 

заступники декана, 

фізорги груп 

4.2 Скласти і затвердити план роботи оргкомітету, 

календар змагань факультету і положення про 

змагання 
Вересень заступники декана, 

фізорги груп 

4.3 Оформити календар спортивно-масових заходів, 

таблиці ходу спартакіад факультету і університету Вересень 
заступники декана, 
фізорги груп, рада 

КФК 
4.4 Скласти сценарій відкриття спартакіади факультету 

Вересень 
заступники декана, 

фізорги груп, рада 

КФК 
4.5 Провести відкриття спартакіади факультету 

Початок 

жовтня 

заступники декана, 
фізорги груп, рада 

КФК 
4.6 В факультетській і університетський газетах 

висвітлювати хід підготовки, проведення змагань і 

участі в спартакіадах університету 

протягом 
року 

заступники декана, 

фізорги груп, рада 

КФК 
4.7 3 метою успішної підготовки і участі в спартакіаді 

університету серед студентів закріпити 

відповідальних за комплектування і явку команд: 
Баскетбол (юнаки і дівчата) 

Волейбол (юнаки і дівчата) 

Легка атлетика  

Легкоатлетичний крос  

Настільний теніс  

Плавання  

Міні-футбол  

Шахи 
Участь в спартакіаді серед співробітників 
Більярд 
Волейбол 
Настільний теніс 
Плавання 
Міні-футбол 
Шахи 

згідно 

календаря 

змагань 

заступники декана, 
фізорги груп 

4.8 Довести до відома студентів та співробітників про 

проведення спартакіад факультету та участі в 

спартакіадах КрНУ 
Вересень 

заступники декана, 

фізорги груп 

4.9 Обговорювати хід підготовки та проведення змагань 

на факультеті і участі в спартакіадах університету на 

засіданнях ради колективу фізкультури. 
Протягом 

року 
заступники декана, 

фізорги груп 

4.10 Провести закриття спартакіади факультету До квітня заступники декана 



 
5. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

№  

з/п 
Найменування заходів Термін 

виконання 
Виконавці 

1 2 3 4 

5.1 Ознайомлення першокурсників з традиціями 

університету, трудовими здобутками кращих 

викладачів та випускників 
Вересень, 
жовтень 

Куратори 

5.2 Допомога студентам в оволодінні навичками 

наукової організації праці, роботи в бібліотеках з 

каталогами та літературою 
Протягом 
семестру 

куратори, 
викладачі 

5.3 Здійснення контролю за успішністю і дисципліною 

студентів. Проведення бесід, інформування 

батьків. 

Протягом 
семестру 

Куратори 

5.4 Організація свята до Міжнародного для студентів - 

відзначення кращих студентських груп та 

студентів 

Листопад Куратори 

5.5 Зустрічі з провідними спеціалістами в екологічній 

галузі 

Протягом 
семестру 

Куратори 

5.6 Проведення бесіди «Особливості модульного 

контролю знань в 2020–2021 навчальному році» 
Протягом 
семестру 

Куратори 



 


