
«ЗАТВЕРДЖУЮ»: 

Зав. кафедри, професор 

         _________________ В.В. Гангур 

2 вересня 2019 р. 

П  Л  А  Н 
виховної роботи куратора  2-ї групи (201 А_мд_2018 (ЕР))  здобувачів 

вищої освіти магістерського курсу 2 року навчання факультету  

агротехнологій та екології доцента Антонця О.А..  

на 2019-2020 навчальний рік 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін  

виконання 
Зміст та тематика заходів 

1 2 3 4 

1. Організаційне забезпечення виховної роботи 

1. Обговорення результатів атестації 

здобувачів вищої освіти з метою 

виявлення резервів покращення 

навчання Вересень  

2019 р. 

Результати атестації 

повідомляються батькам 

здобувачів вищої освіти. 

Проводиться ретельний 

аналіз поточної успішності 

здобувачів з метою 

виявлення резервів 

покращення навчання  

2. Проведення індивідуальних бесід 

із здобувачами вищої освіти, які 

не встигають у навчанні, мають 

негативну поведінку та багато 

пропусків занять 

Протягом 

року 

Виявлення та усунення 

причин та чинників 

об’єктивного і 

суб’єктивного характерів, 

що заважають здобувачам 

вищої освіти успішно 

навчатися  

3. Проведення виховних і 

тематичних годин  

Один раз на 

тиждень  

1. Пріоритетність обраної 

спеціальності. 

2. Комунікабельність і 

авторитет особистості у 

колективі. 

3. Інноваційні тенденції у 

сучасних технологіях 

вирощування культур. 

4. Культура поведінки і 

зовнішній вигляд 

людини: доцільність і 

необхідність.  

5. Героїзм українського 

народу у боротьбі за свою 

незалежність. 

6. Перспективи сучасної 
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агрономії  

2. Трудове виховання 

1. Систематично залучати здобувачів 

вищої освіти до робіт по 

благоустрою академії та наведенні 

порядку на території, закріпленій за 

факультетом, а також поблизу 

гуртожитків. 

Протягом 

року 

Чиста територія 

студмістечка – це перша 

ознака високої культури 

проживання і навчання 

здобувачів вищої освіти 

2. Ознайомлення здобувачів вищої 

освіти із організацією 

сільськогосподарського 

виробництва та технологіями 

вирощування с.-г. культур у 

аграрних підприємствах області.  

Протягом 

року 

Здобувачі вищої освіти 

ознайомлюються із 

особливостями ведення 

сільськогосподарського 

виробництва передових с.-

г. підприємств області 

різних форм власності 

3. Систематично приймати участь у 

проведенні різних заходів, 

спрямованих на поліпшення 

благоустрою міста. 
Протягом 

року 

Під час таких заходів 

здобувачам вищої освіти 

прививається любов до 

свого міста, села. Вони 

привчаються до 

підтримування чистоти у 

населених пунктах, де 

проживають, до піклування 

про своїх сусідів, родичів. 

3. Виховання любові до обраної спеціальності 

1. Залучати здобувачів вищої освіти 

до роботи в науково-дослідних 

гуртках відповідних кафедр 

факультету  Протягом 

року 

Наукова робота у 

студентських наукових 

гуртках – це не тільки 

основа майбутньої 

дипломної роботи,  але й 

впевнений шлях до 

опанування особливостей 

своєї майбутньої професії  

2. Організувати екскурсії здобувачів 

вищої освіти у одне із передових 

господарств області (ТОВ 

Протягом 

року 

Здобувачі вищої освіти 

матимуть нагоду порівняти 

і проаналізувати 
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«Воскобійники» Шишацького 

району, СВК «Маяк» 

Котелевського району, АФ 

«Агроекологія» Шишацького 

району, ТОВ «Лан-Агро» 

Глобинського району, ПСП 

«Дружба» Семенівського району та 

ін.) 

застосовувані технології у 

господарствах 

3. Допомогти деканату в організації 

та проведенні круглих столів, 

конференцій і бесід 

Протягом 

року 

Тематика круглих столів і 

конференцій: 

1. «100-річчя академії – це 

славний шлях і нашого 

факультету». 

2. «День органічного 

поля». 

3. «Вирощування 

екологічно чистої 

рослинницької продукції». 

4. «Інновації навчального 

процесу підготовки 

сучасного фахівця-

агронома» 

4. Патріотичне виховання 

1. Організувати проведення 

тематичних лекцій.  

Протягом 

року 

Тематика лекцій:  

1. «Висока моральність 

особистості – основа 

духовності нації». 

2. «Воля і нескорений 

козацький дух українців 

– фундамент сучасного 

державотворення». 

3. «Роль патріотизму у 

боротьбі за незалежність 

України». 

4. «Що потрібно знати 

молодому спеціалісту 

під час пошуку роботи 

за фахом»  

2. Участь у днях поля, організованих 

провідними 

сільськогосподарськими 

підприємствами області. 

Протягом 

осені 2019 

року 

На цих заходах здобувачі 

вищої освіти 

ознайомляться із 

сучасними 

високопродуктивними 

сортами і гібридами 

сільськогосподарських 
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культур, опанують сучасні 

технології вирощування 

цих культур, 

ознайомляться із 

особливостями сучасного 

господарювання на землі. 

3. Участь у заходах, присвячених до 

дня визволення Полтавщини від 

німецько-фашистських загарбників 

та до дня міста (мітинги, зустрічі з 

ветеранами, спартакіада між 

студентами факультетів) 

Вересень-

травень  

Молодь має знати про 

подвиг нашого народу у 

Великій Вітчизняній війні, 

про небезпеку, що несе 

фашизм людству, щоб 

ніколи не допустити 

повторення такої трагедії. 

Народ, який не пам’ятає 

своєї історії, не вартий 

свого майбутнього.  

5. Етичне, естетичне та правове виховання 

1. Ознайомити здобувачів вищої 

освіти з духовною спадщиною 

Полтавщини 
Протягом 

навчального 

року 

Проведення заходів, 

присвячених визначним 

подіям та датам: 

1. До Дня української 

писемності. 

2. До Дня захисників 

України та українського 

козацтва. 

2. Вшанування ветеранів факультету, 

заслужених випускників та 

викладачів 

Протягом 

навчального 

року 

Молодь повинна вчитися 

самовідданій праці у 

ветеранів та заслужених 

випускників факультету. 

3. Проведення студентських 

тематичних вечорів відпочинку, 

зустрічей з діячами культури 

Протягом 

навчального 

року 

Студенти мають навчатися 

спілкуватися один з одним, 

вести себе гідно у 

колективі. 

6. Медико-санітарне виховання 

1. Пропагувати серед здобувачів 

вищої освіти здоровий спосіб 

життя.  

Протягом 

навчального 

року 

 

Пояснювати шкідливість 

для здоров’я молодого 

організму куріння, 

вживання алкоголю, 

наркотиків. 

2. Переглянути у методичному 

кабінеті фільми з питань небезпеки 

для здоров’я паління, вживання 

алкоголю, наркотиків 

Постійно 

протягом 

року 

 

Перегляд документального 

кіно має показати сучасні 

реалії та певні негативи 

шкідливих звичок, що 

набуває молодь у 

сучасному суспільстві. 
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Молода людина має 

навчитися опиратися та 

ігнорувати різні небезпечні 

«спокуси» паління, 

вживання алкоголю, 

наркотиків. 

 

3. Проводити бесіди із студентами 

стосовно дотримання належного 

санітарного стану в гуртожитках, 

аудиторіях, їдальні, місцях 

загального користування, 

громадських місцях 

 

Постійно 

протягом 

року 

Людина – суспільна істота, 

а життя у суспільстві 

вимагає від кожного 

дотримання певних правил 

проживання, навчання, 

роботи, відпочинку.  

7. Фізичне виховання 

1. Участь у спортивних змаганнях на 

першість академії, на кубок ректора 

ПДАА, на кубок декана 

факультету, а також участь у 

міжвузівських та міських 

спортивних змаганнях 

Постійно 

протягом 

року 

 

Фізично розвинена молодь 

– здорова і впевнена у собі 

нація і народ. У здорових 

батьків – здорове і радісне 

потомство. 

 

2. Пропагування серед здобувачів 

вищої освіти заняття різними 

видами спорту, запрошуючи 

викладачів кафедри фізичного 

виховання та спорту, призерів та 

чемпіонів з різних видів спорту 

 

Постійно 

протягом 

року 

Фізично здорова молодь – 

здорове майбутнє 

покоління. 

3. Формування фізичної культури і 

спортивної майстерності на 

заняттях з фізичного виховання 

Постійно 

протягом 

року 

Відпочинок студента може 

бути набагато 

змістовнішим, якщо від 

включає різні фізичні 

вправи. 

 

4.  Відвідування занять різних 

спортивних секцій на базі академії 

з метою пропагування здорового 

способу життя 

Постійно 

протягом 

року 

Участь у спортивних 

секціях сприяє формування 

здорової молоді 

5. Залучення здобувачів вищої освіти 

до участі в роботі спортивних 

секцій, що працюють в академії 

(легка атлетика, гирьовий спорт, 

футбол, волейбол, баскетбол, 

Постійно 

протягом 

року 

Довести до відома 

здобувачів вищої освіти 

графіки роботи спортивних 

секцій  
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настільний теніс, пауерліфтинг та 

ін.). 

 

 

Куратор 2-ї групи (201 А_мд_2018 (ЕР)) 

ЗВО магістерського курсу 2 року  

навчання, доцент                            _________________________ О.А.Антонець 

 

 
 

 План виховної роботи куратора 2-ї групи (201 А_мд_2018 (ЕР)) ЗВО 

магістерського курсу 2 року навчання факультету агротехнологій та екології 

розглянутий на засіданні кафедри рослинництва 2 вересня 2019 року, 

протокол № 1.  


