
ЗВІТ 

з виховної роботи кафедри екології, збалансованого природокористування 

та захисту довкілля ПДАА за 2018-2019 навчальний рік 

 

1. Організаційна виховна робота 

1.1. Згідно розкладу проводились виховні години для здобувачів вищої освіти 

груп 101ЕКОЛ_бд_2018 (куратор – доц. Плаксієнко І.Л.), 

101ЕКОЛ_бд_2017 (куратор – проф. Писаренко В.Н.), 101ЕКОЛ_бд_2016 

(куратор – ст.вик. Шерстюк О.Л.), 101ЕКОЛ_бд_2015 (куратор – доц. 

Диченко О.Ю.). Протягом навчального року. 

1.2. Проведено  збори студентів кожної групи з питань дотримання правил 

внутрішнього розпорядку  та діяльності ПДАА.  

 Відп. - куратори групи. 3-7. 09.2018р.  

1.3. Згідно плану відбувалось відвідування гуртожитків викладачами кафедри  

та здійснювались постійний контроль за дотриманням студентами  правил 

внутрішнього розпорядку академії.  

 Відп. - куратори груп. Протягом навчального року.  

1.4.  Проводився систематичний контроль за поточною успішністю студентів та 

на виховних годинах  обговорювались результати поточного контролю 

успішності студентів та екзаменаційних сесій. 

 Відп. - куратори груп. Протягом навчального року. 

1.5. Здійснювалась систематична індивідуальна робота зі студентами, які 

неуспішні у навчанні або порушують правила внутрішнього розпорядку 

академії. 

 Відп. - куратори груп.  Протягом навчального року. 

 

2. Трудове і професійне виховання 

2.1. Зі здобувачами спеціальності 101 Екологія проведено круглий стіл «До 

всесвітнього дня охорони місць проживання». 

 Відп. – доц. Плаксієнко І.Л.  18.10.19р. 

2.2. Студентів І- ІІІ курсів спеціальності 101 Екологія залучено до наукової та 

громадської роботи в студентському навчально-науковому гуртку «Зелена 

варта» (староста – ст. ІІІ курсу Кузенко Людмила), а студенти ІУ курсу та 

магістри  активно працювали в науково-дослідному гуртку  «Еколог-

дослідник» (староста – магістр першого року навчання Чубук Д.). 

 Відп. – доц. Плаксієнко І.Л., доц. Колєснікова Л.А. Протягом року. 

2.3. Учасники студентських наукових гуртків «Зелена варта» та «Еколог-

дослідник» взяли активну участь у організації та проведенні виставки 

«Збережемо ресурси планети». 

 Відп. – доц. Колєснікова Л.А., доц. Диченко О.Ю. , 3.10.2018р.  

2.4. Учасники студентських наукових гуртків «Зелена варта» та «Еколог-

дослідник» взяли активну участь в організації та проведенні виставки 

«Перетворимо відходи у мистецтво».  

 Відп. – доц. Диченко О.Ю. , 5.11.2018р.  



2.5. Студенти першого курсу групи  101ЕКОЛ_бд_2018 взяли участь у спільній 

акції ПДАА з Полтавським товариством сільського господарства «Зроби 

годівничку – збережи синичку!», змайструвавши годівниці та розмістивши 

їх у парковій зоні академії. 

 Відп. – доц. Плаксієнко І.Л.,  26.12.19р. 

2.6. Учасники студентського навчально-наукового гуртку «Зелена варта» взяли 

участь у громадському форумі «Мікроклімат міста» на тему «Застосування 

еко-моніторингу на основі смарт-технологій для регулювання мікроклімату 

в місті Полтава». 

 Відп. – доц. Плаксієнко І.Л., 23.04.2019р.  

2.7. Студентами груп  101ЕКОЛ_бд_2017 та  101ЕКОЛ_бд_2018 для учнів 

гімназії № 17 Полтавської міської ради проведено  екскурсію по території 

ПДАА та ознайомчу бесіду «Перший еко-урок першокласників».  

 Відп. – доц. Диченко О.Ю., 23.05.2019р.  

2.8. Студенти групи 101 ЕКОЛ_бд_2017 взяли участь у  профорієнтаційній 

роботі кафедри з презентаціями «Моя академія!» та «Ми – те, що ми їмо!». 

 Відп. – доц. Колєснікова Л.А., доц. Диченко О.Ю., 23.05.2019р.  

 Протягом весняного семестру. 

 

3. Національно-патріотичне виховання 

3.1. Студенти групи 101 ЕКОЛ_бд_2018 взяли участь у проведенні міського 

свята «Полтава вишивана».  

 Відп.  - куратор групи, Доц. Плаксієнко І.Л., 22.09.2018р. 

3.2. Зі студентами групи 101 ЕКОЛ_бд_2018 проведено екскурсію до 

ботанічного саду ім. М.М.Гришка ПНПУ. 

 Відп.  -  куратор групи, доц. Плаксієнко І.Л. , 3.10.2018р. 

3.3. Студенти групи 101 ЕКОЛ_бд_2018 взяли участь у культурно-

просвітницьких заходах до Дня захисника України та покладанні квітів до 

пам’ятника гетьманові Івану Мазепі.  

 Відп.  -  куратор групи, доц. Плаксієнко І.Л., 22.10.2018р. 

3.4. В усіх групах проведено виховні години з нагоди Всесвітнього дня охорони 

місць проживання. 

  Відп. - куратори груп. 15-18.10.2018р. 

3.5. Проведено виховні години з метою виховання у студентів почуття любові 

до Батьківщини, рідного  краю, почуття  поваги до батьків. 

 Відп. – куратори груп. Протягом навчального року. 

 

4. Етичне, естетичне та особистісне виховання студентів 
4.1. Студенти групи 101 ЕКОЛ_бд_2018 взяли участь у концерті «День 

першокурсника».   

 Відп.  -  куратор групи, доц. Плаксієнко І.Л. , 28.09.2018р. 

4.2. Студенти груп 101ЕКОЛ_бд_2018 та 101ЕКОЛ_бд_2017 взяли участь у 

підготовці аматорських робіт для виставки ««Багряна феєрія». 

 Відп.  -  доц. Диченко О.Ю., 17.10.2018р. 



4.3. Студенти спеціальності 101 Екологія  прийняли активну участь у концерті з 

нагоди Дня працівника сільського господарства і Дня студента. 

 Відп.  -  куратори групи, 13.11.2018р. 

4.4. Студенти груп 101ЕКОЛ_бд_2018 та 101ЕКОЛ_бд_2017 підготували 

аматорські роботи для виставки  «Збережи ялинку».  

 Відп.  -  доц. Диченко О.Ю., 5.12.2018р. 

4.5. Психологічною службою ПДАА для студентів І-ІІІ курсів спеціальності 101 

Екологія проведено  розвивальні тренінги  з розвитку комунікативних 

навичок та формування особистості: 

- «Моє ім’я» (жовтень, 2018р.); 

-  «Мій голос, моя мелодія» (листопад, 2018р.);  

- «Що мені подобається в моїй майбутній професії?»  (березень, 2019р.) 

 Відп. – практичний психолог Плаксієнко І.Л.  

 

5. Медико-гігієничне та фізичне виховання 
5.1. Для студентів груп 101ЕКОЛ_бд_2017 та  101ЕКОЛ_бд_2018 проведено 

семінар-тренінг «Тютюнове пекло». 16.10. 2018р.  

5.2. За участю працівника Полтавського міського центру соціальних служб 

Пшичкиної-Фірсової Д.А. зі студентами першого курсу проведено бесіду 

щодо профілактику захворювання на ВІЛ/СНІД. 

 Відп. – доц. Плаксієнко І.Л., 21.11.2018р. 

5.3. Здійснювався контроль відвідування студентами планових занять з фізичної 

культури.  

 Відп. – доц. Плаксієнко І.Л. Протягом навчального року. 

5.4. Проведено виховні години з нагоди Всесвітнього дня здоров’я. 

Відп.  –куратори груп. Квітень, 2019р.  

5.5. Студенти спеціальності 101 Екологія активно залучались до участі у 

спортивних секціях та спортивних факультетських змаганнях. 

Відп. куратори груп. Протягом навчального року. 

 

 

 

Відповідальна  за виховну роботу,  

доц.                                                                                             І.Л.Плаксієнко 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри «___»_____________2018 р., протокол 

№___. 

 

Завідувач кафедри екології,  

збалансованого природокористування 

та захисту довкілля, проф.                                                      М.С. Самойлік 

 

 


