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№
п/п
1.1

Дата

27.08.20
Січень
Лютий
Березень

1.2
1.3

Червень
Протягом
року
Протягом
року

Назва заходу
I.
Організаційно-виховні заходи
Заслухати на засіданні кафедри питання:
1) затвердження плану виховної роботи, тематики та
графіку фіксованих виховних годин на 2020-2021
навчальний рік;
2) звіт відповідального за виховну роботу за І півріччя;
3) про роботу кураторів академічних груп;
4) про участь колективу кафедри в організації та проведенні
міських та академічних виховних заходів
5) звіт відповідального за виховну роботу та кураторів
академічних груп за рік.
Виконання основних положень плану виховної роботи академії на
2020-2021н.р.
Участь у роботі методичних нарад з питань виховної роботи та
занять з педагогічної майстерності в масштабах академії

II.
Патріотичне та громадянське виховання
Проведення в академічних групах першої лекції-уроку «Україна:
29 років незалежності».
Проведення тематичної бесіди на тему: «COVID-19 –
профілактика та лікування»
Проведення тематичної бесіди, присвяченої Дню захисника
України.

2.1

Вересень

2.2

Вересень

2.3

Жовтень

2.4

Жовтень

Проведення тематичної бесіди, присвяченої 251-річчю від дня
народження І.П. Котляревського

2.5

Листопад

Проведення тематичної бесіди, присвяченої «Дню пам’яті жертв
голодомору в Україні»

2.6

Березень

2.7. Травень
3.1

Протягом
року

3.2

Протягом
року

Відповідальний

Зав.каф. д.мед.н.
проф. Костенко
В.О.
відпов. за виховну
роботу
к.м.н. Гришко
Ю.М.,
куратори
Зав. каф. д.мед.н.
проф.
Костенко В.О.
Завідуючий
кафедрою,
викладачі
кафедри, куратори
груп
Куратори
академічних груп
Куратори груп
Відповідальна за
виховну роботу,
куратори
Відповідальна за
виховну роботу,
куратори
Відповідальна за
виховну роботу,
куратори
Куратори груп

Проведення в академічних групах виховної години, присвяченої
207-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
Проведення виховних годин, присвячених відзначенню
Куратори груп
Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму, Дню Перемоги.
III.
Правове виховання та формування здорового способу життя
Проведення інформаційно-пропагандистської та профілактичної
Викладачі
роботи серед студентів УМСА про запобігання поширенню
кафедри, куратори
COVID-19, вживання наркотиків,алкоголю (включаючи
груп
слабоалкогольні напої), тютюнопаління.
Проведення пропагандистської роботи серед студентів УМСА
Завідуючий
щодо профілактики поширення ксенофобських та расистських
кафедрою,
проявів серед студентської молоді. Прищеплення поваги до прав і викладачі

свобод людини та громадянина.

3.3

Протягом
року

4.1

Грудень
Червень

5.1

Протягом
року за
графіком
кураторів
Вересень
Січень

5.2

Організація роботи кураторів груп, закріплених за викладачами
кафедри.
IV.
Волонтерський рух
Прибирання могил співробітників академії, надання соціальної та
матеріальної допомоги ветеранам кафедри. Донорський рух.
Допомога військовим та родинам учасників АТО, дітям-сиротам,
проведення зоозахисних , екологічних акцій.
V.
Художньо-естетичне та моральне виховання
Проведення онлайн-екскурсій по історичним містам України,
культпоходів у театри та музеї міста Полтава.
Проведення презентації кафедри патофізіології для студентів

5.3

Протягом
року

Залучення студентів до участі в самодіяльних гуртках та творчих
колективах академії.

5.4

Протягом
року

5.5

Протягом
року

Відвідування виставок та експозицій бібліотеки академії, змагань
команд КВК та фестивалів колективів художньої самодіяльності
академії, участь у вечорах інтернаціональної дружби студентів
УМСА.
Відвідування заходів, присвячених знайомству з українськими
народними традиціями, українською національною культурою та
культурами народів, представники яких навчаються в академії.

План затверджено на кафедральному засіданні від 27.08.20, протокол № 1
Зав. каф. патофізіології
д.м.н., проф.

Костенко В.О.

Відповідальна за виховну роботу
к.м.н., доц.

Гришко Ю.М.

кафедри, куратори
груп
Викладачі
кафедри, куратори
груп
Викладачі
кафедри, куратори
груп
Куратори груп

Завідуючий
кафедрою,
викладачі
кафедри, куратори
груп
Викладачі
кафедри, куратори
груп
Куратори груп

Викладачі
кафедри, куратори
груп

