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1. Організаційне забезпечення виховної роботи 

1. Знайомство зі складом академічної групи.  

2. Формування активу групи: обрання старости, двох заступників 

старости, представника до студради факультету, до студентської профспілки, 

відповідальних за проведення спортивних та культурно-масових заходів. 

3. Ознайомлення здобувачів вищої освіти із їхніми правами та 

обов’язками, а також із особливостями навчання в університеті. Знайомство 

здобувачів із студмістечком та його структурою. 

4. Розробка, складання і обговорення плану культурно-масових заходів 

групи на весь навчальний рік. 

5. Висвітлення та обговорення особливостей навчального процесу під 

час можливого локдауну. 

6. Ознайомлення із організаційною структурою університету, 

факультету та студентського самоврядування. 

7. Ознайомлення здобувачів із історією університету та факультету. 

8. Проведення кураторських годин у відведений за розкладом час. 

9. Обговорення із здобувачами вищої освіти правил внутрішнього 

розпорядку університету, можливості їх залучення до трудової, культурно-

масової чи спортивної роботи. 

10. Систематичне відвідування здобувачів, що проживають у 

гуртожитку, та з’ясування умов проживання тих здобувачів, які проживають 

на приватних квартирах. 

11. Обговорення культури поведінки здобувачів вищої освіти у 

громадських місцях, в аудиторіях і на території студмістечка, а також їх 

зовнішнього вигляду.  

12. Залучення студентів до перегляду фільмів виховного спрямування.  

13. Організація екскурсій до Народного музею ПДАУ, музеїв міста, 

виставок, галерей. 

14.  Залучення фахівців для проведення лекцій, бесід, диспутів з питань 

етичного, естетичного, правового та медико-санітарного виховання здобувачів 

вищої освіти. 

15. Мотивувати здобувачів частіше користуватися бібліотечним фондом 

університету. 

 

 

2. Трудове виховання 

1. Систематично залучати здобувачів вищої освіти до робіт із 

благоустрою університету та наведенні порядку на території, закріпленій за 

факультетом, а також поблизу гуртожитків. 



2. Залучення здобувачів до участі у різних заходах, спрямованих на 

поліпшення благоустрою міста та його озеленення. 

 

3. Виховання любові до обраної професії 

1. Організація екскурсій здобувачів вищої освіти у одне із передових 

господарств області. 

2. Систематично залучати керівників та спеціалістів передових 

сільгосппідприємств до зустрічей із ЗВО відповідної групи. 

3. Залучати здобувачів до профорієнтаційної роботи серед школярів 

міста та області.  

4. Проведення круглих столів, бесід та диспутів з метою 

виховання любові до обраної професії. 

5. Залучати ЗВО до проведення тижня факультету агротехнологій та 

екології.  
6. Залучення студентів до проведення наукових досліджень 

безпосередньо в     сільськогосподарських підприємствах. 

 

4. Патріотичне виховання 

1. Організація та проведення тематичних виховних годин, 

присвячених становленню української державності,  ролі українського 

народу у Другій світовій війні, геноциду українського народу під час 

голодомору 1933-1934 рр.  

2. Проведення конференцій та круглих столів з метою виховання у 

ЗВО почуття любові до Батьківщини, державної мови, природи, рідного села, 

родини. 

3. Організація екскурсій до Полтавського краєзнавчого музею, 

музею-садиби І.П. Котляревського, музею В.Г. Короленка та інших видатних 

людей України. 

4. Участь у заходах до дня визволення Полтавщини від німецько-

фашистських загарбників та до Дня Перемоги (мітинги, зустрічі з 

ветеранами, спартакіада між факультетами та ін.). 

5. Залучати здобувачів до різних заходів, присвячених Дню 

захисників України. 

 

5. Етичне, естетичне та правове виховання 

1. Залучення здобувачів вищої освіти до участі в гуртках народного та 

спортивного танців, колективу хорової пісні, ансамблю народної пісні 

«Маланка», КВК, гуртку аматорського мистецтва, вокально-

інструментального ансамблю та ін. 

2. Ознайомлення ЗВО із духовною спадщиною Полтавщини. 

3. Проведення студентських тематичних вечорів відпочинку, зустрічей 

з діячами культури. 

4. Залучення фахівців для проведення лекцій, бесід, диспутів з питань 

етичного, естетичного та правового виховання. 

5. Систематично залучати здобувачів для участі у культурно-масових 



заходах, що проводяться в університеті та на факультеті, а саме: «Студент 

року», «Тиждень факультету», «Студентська весна», «Новорічний вогник», 

«День міста» та ін. 

6. Виховання у ЗВО почуття милосердя, співчуття до літніх людей, 

дітей, дбайливого відношення до природи, рослинного                і тваринного світу, а 

також викорінення у спілкуванні ненормативної лексики. 

7. Постійно проводити виховні години, на яких обговорювати питання 

правил поведінки, хорошого тону в сім’ї, гостях, громадських місцях, 

спілкуванні з друзями, однокурсниками, умінню зі смаком одягатися та ін. 

 

6. Медико-санітарне виховання 

1. Проведення виховних годин, на яких обговорити проблему 

вживання алкоголю, наркотиків, куріння та смертельної небезпеки СНІДу. 

2. Залучення фахівців-медиків для проведення бесід з питань 

запобігання поширенню захворювання на COVID-19. 

3. Інформування здобувачів вищої освіти щодо обов’язкового 

виконання учасниками навчального процесу наказу Міністра освіти і науки 

України та відповідного наказу ректора університету про заборону куріння 

на території студмістечка, а також про шкідливість куріння для молодого 

організму. 

4. Проводити бесіди із ЗВО стосовно дотримання належного 

санітарного стану в гуртожитках, навчальних корпусах, їдальні, санвузлах, 

громадських приміщеннях та на всій території університету. 

5. Залучати медичних працівників для проведення бесід з питань 

раціонального харчування та дотримання здорового способу життя. 

 

7. Фізичне виховання 

1. Залучення ЗВО до участі у спортивних змаганнях на першість 

університету, а також у міжвузівських та міських змаганнях. 

2. Пропагування серед здобувачів вищої освіти занять різними видами 

спорту, запрошуючи до бесіди викладачів кафедри фізичного виховання та 

спорту. 

3. Залучення ЗВО до участі в роботі спортивних секцій, що працюють 

в університеті (легка атлетика, гирьовий спорт, футбол, волейбол, баскетбол, 

настільний теніс, пауерліфтинг та ін.). 

4. Пропаганда ранкової гімнастики та систематичного заняття спортом 

як основи здоров’я. 

5. Систематичний контроль відвідування студентами планових занять 

з фізичної культури. 

 
Завідувач кафедри 

рослинництва                                                            Володимир ГАНГУР 
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