
ПЛАН  

виховної роботи викладачів кафедри екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля із здобувачами вищої освіти    

за спеціальністю «Екологія» факультету агротехнологій та екології 

на 2020-2021 н.р. 

 

 

1. Організаційна виховна робота 

1. Проведення викладачами-кураторами груп виховних годин згідно 

розкладу. 

2. Організація зборів студентів з питань дотримання правил внутрішнього 

розпорядку  та діяльності ПДАА. 

3. Систематичний контроль за поточною успішністю студентів. 

4. Обговорення результатів поточного контролю успішності студентів на 

виховних годинах. 

5. Систематична індивідуальна робота зі студентами, які неуспішні у 

навчанні або порушують правила внутрішнього розпорядку академії. 

6. Підведення підсумків екзаменаційних сесій та обговорення результатів. 

7. Інформування батьків про стан успішності студентів та дотримання ними 

правил внутрішнього розпорядку академії, індивідуальні бесіди з 

батьками. 

8. Відвідування студентів, що проживають у гуртожитку. 

9. Залучення студентів до трудової, культурно-масової та спортивної 

роботи. 

10. Залучення студентів до наукової роботи, участі у конкурсах, 

конференціях, наукових заходах кафедри, факультету та академії. 

11.  Залучення фахівців до проведення тематичних зборів та виховних годин 

з питань медицини, психології, педагогіки та права. 

 
 

2. Трудове виховання 

1. Організація студентів  для участі у міських заходах по наведенню 

порядку, озелененню міста та ін. 

2. Залучення студентів до проведення  робіт з підтримання порядку та 

доглядом за зеленими насадженнями  на закріпленій за факультетом 

агротехнологій та екології територій ПДАА. 

3. Залучення студентів до проведення деяких заходів на кафедрі, які 

сприяють створенню необхідних умов для навчання. 

 

3. Професійне виховання 

1. Проведення бесід, диспутів, круглих столів з метою виховання любові до 

обраної професії. 

2. Залучення студентів до наукової роботи в наукових гуртках «Зелена 

варта» та «Еколог-дослідник». 



3. Залучення студентів до систематичної наукової роботи за науковою 

тематикою  кафедри в галузі екологічної безпеки та збалансованого 

природокористування. 

4. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи серед школярів, 

випускників коледжів. 

5. Організація зустрічей студентів з керівниками та працівниками 

передових агропідприємств, спеціалістами-екологами. 

6. Залучення студентів до проведення тижня факультету агротехнологій та 

екології та інших заходів професійної спрямованості.  

 

 

4. Патріотичне виховання 

1. Залучення студентів до  участі в урочистих заходах  «День міста», 

«Полтавська вишиванка»,  Дня незалежності, Дня соборності України, 

покладання квітів до пам’ятних дат.  

2. Проведення екскурсій по мальовничим місцям Полтавщини, ботанічному 

саду ім.. М.М.Гришка ПНПУ. 

3. Проведення бесід з метою виховання у студентів почуття любові до 

Батьківщини, природи, рідного  краю, почуття  поваги до батьків. 

4. Виховання у студентів бережливого відношення до державного майна в 

приміщеннях академії. 

 

5. Етичне, естетичне та правове виховання 

1. Ознайомлення студентів з духовною спадщиною Полтавщини з  

відвідуванням літературно-меморіальних музеїв І.Котляревського, 

П.Мирного, Галереї мистецтв та ін.. 

2. Залучення студентів до участі у культурно-масових заходах факультету 

та академії, тижня факультету, у гуртках художньої самодіяльності, 

концертах і конкурсах «Вечір першокурсника», «Студент року», 

«Студентська весна» та ін. 

3. Виховання у студентів дбайливого відношення до природи, рослинного і 

тваринного світу. 

4. Проведення виховних годин з залученням фахівців з правового 

виховання. 

5. Проведення виховних годин з залученням фахівців з розвитку 

особистості. 

6. Проведення виховних годин у вигляді міні-тренінгів з комунікативної 

поведінки, конфліктології та самовиховання.  

7. Виховання у студентів  правил поведінки в суспільстві, гарного смаку, 

толерантності, емпатії. 
 

6. Медико-гігієничне та фізичне виховання 

1. Систематичний контроль за дотриманням студентами належного 

санітарного стану в гуртожитках, навчальних корпусах, інших 

приміщеннях території  академії.  



2. Проведення виховних годин з залученням фахівців щодо запобігання 

алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, СНІДу та психологічної 

залежності. 

3. Пропаганда здорового способу життя та систематичного заняття спортом 

як основою фізичного здоров’я.  

4. Організація на кафедрі «Тижня здоров’я». 

5. Контроль відвідування студентами планових занять з фізичної культури.  

6. Залучення студентів до участі у спортивних секціях та спортивних 

факультетських змаганнях, а також в обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях. 

 

 

 

 


