
П Л А Н 

виховної роботи куратора 4 групи 4 курсу Антонець М.О. на 2021-2022 

навчальний рік 
1. Організаційне забезпечення виховної роботи 

1. Регулярне проведення виховних годин. 

2. Мотивація ЗВО щодо відвідування курсів вивчення іноземної мови. 

3. Обговорення підсумків екзаменаційних сесій. 

4. Організація зборів студентів з питань дотримання правил внутрішнього 

розпорядку в університеті, участі в трудовій, культурно-масовій та спортивній 

роботі. 

5. Відвідування студентів, що проживають у гуртожитку та з’ясування 

умов проживання студентів на приватних квартирах. 

6. Залучення студентів у  гуртки  студентського наукового товариства.  

7. Мотивація користування студентами бібліотечним фондом 

університету. 

8. Залучення студентів у роботу щодо підтримки експозиції музею історії 

ПДАУ. 

9. Організація екскурсій до музеїв міста, галереї, відвідування театру. 

10. Формування у ЗВО компетенцій щодо навчання у дистанційних 

технологіях, онлайн спілкування, використання платформ Zoom і Google Meet. 

 

2. Трудове виховання 

1. Залучення ЗВО у міських заходах щодо прибирання території Полтави, 

озеленення міста. 

2. Залучення студентів до праці на закріпленій за факультетом території, 

у теплицях, на подвір’ї університету, на кафедрі. 

 

3. Патріотичне виховання 

1. Формування у студентів дбайливого ставлення до державного майна в 

аудиторіях, гуртожитках, побутових приміщеннях. 

2. Проведення круглих столів на тему «День козацтва», любові до 

державної мови, природи, рідного села, родини. 

3. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи серед школярів. 

4. Організація зустрічі із родинами, члени яких були в АТО. 

5. Організація зустрічей  студентів з керівниками та фахівцями передових 

сільгосппідприємств. 

6. Залучення студентів до проведення тижня факультету агротехнологій 

та екології. 

7. Плекання ідеї створення родових поселень на селитебних територіях. 

4. Етичне, естетичне та правове виховання 

1. Формування міцних духовних і моральних засад щодо розуміння добра 

і зла. 

2. Залучення ЗВО до проведення фестивалю квітів. 

 3. Проведення тренінгу «Стать і гендер», «Антропологічне садівництво». 



 4. Залучення фахівців для проведення бесід з питань правової поведінки. 

 5.Створення соціокультурних територій, що впливають на образ життя. 

5. Медико-санітарне виховання 

1. Проведення бесід з питань небезпеки вживання алкоголю, паління, 

наркотиків. 

2.Проведення програми «Цінуй життя» щодо профілактики ВІЛ, СНІДу. 

3. Залучення фахівців-медиків для проведення бесід з питань правильного 

харчування та ведення здорового способу життя. 

4. Дотримання студентами належного санітарного стану в гуртожитках, 

навчальних корпусах, санвузлах, інших громадських приміщеннях, на території 

університету. 

6. Фізичне виховання 

1. Залучення студентів у спортивні секції. 

 2. Пропаганда ранкової гімнастики та систематичного заняття спортом як 

основи здоров’я. 

 3. Залучення студентів до участі у спортивних змаганнях серед 

факультетів, в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


