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П  Л  А  Н  

виховної роботи викладачів кафедри рослинництва зі студентами 3 курсу 

факультету агротехнологій та екології 

на 2016-2017 навчальний рік 

 

№ 

п.п. 

Назва заходу Час проведення Відмітка 

про 

виконання  

1 2 3 4 

1. Організаційне забезпечення виховної роботи 

1.  Проведення виховної години Згідно розкладу 

протягом року 

 

2. Обговорення результатів атестації Згідно графіку їх 

проведення 

 

3. Обговорення підготовки до екзаменаційної 

сесії та її результатів 

За місяць до початку 

та після її проведення 

згідно графіку 

навчального процесу 

 

4. Проведення індивідуальних бесід із 

студентами, які не встигають у навчанні 

або мають негативну поведінку.  

Постійно протягом 

навчального року 

 

5. Доводити до відома батьків підсумки 

атестації та екзаменаційної сесії 

Після отримання 

відповідних 

результатів 

 

6. Проводити показ відеофільмів виховного, 

патріотичного та оглядового напрямку у 

методичному кабінеті академії 

жовтень-листопад 

2016 року,  

січень-лютий  

2017 року 

 

2.  Трудове виховання 

1. Залучати студентів до робіт з підтримання 

належного порядку на закріпленій за 

факультетом території, кафедрі. Допомога 

місту у наведенні порядку, догляд за 

зеленими насадженнями. 

вересень-листопад 

2016 року  

квітень-травень 

2017 року 

 

2. Організація студентів для надання 

допомоги в проведенні комплексу 

сільськогосподарських робіт в ДП НДГ 

«Ювілейний» ПДАА та на дослідному полі 

с. Гречківка, а також на полях 

Полтавського ІАПВ ім. М.І.Вавилова  

Згідно розпоряджень 

деканату 

 

3. Виховання любові до обраної професії  

1. Залучати до роботи в науково-дослідних Постійно протягом  



гуртках, що функціонують на 

агрономічному факультеті, згідно інтересів 

та вподобань. 

навчального року. 

2.  Орієнтувати студентів на можливість 

використання новітніх технологій для 

поглибленого вивчення предметів 

агрономічного профілю з метою їх 

подальшого використання в майбутній 

роботі.  

Постійно протягом 

навчального року. 

 

3. Організовувати зустрічі з випускниками 

минулих років, які працюють агрономами. 

Організовувати бесіди на тему: «Моя 

професія агроном», «Земля – найцінніший 

скарб». 

Постійно протягом 

навчального року. 

 

4. Патріотичне виховання 

1. Проводити лекції на тему: «Велика 

Вітчизняна війна – безсмертний подвиг», 

«Яке майбутнє будує собі нинішня 

молодь?», «Страхіття голодомору 1933-

1934 рр.», «Ми повинні знати свою 

історію». Для їх проведення запрошувати 

ветеранів, людей, які пережили голодомор, 

істориків. 

Постійно протягом 

навчального року. 

 

2. Екскурсії до музеїв для ознайомлення з 

усіма куточками нашого краю, їхньою 

історією. 

листопад 2015 року, 

лютий  2016 року  

 

3.  Виховувати почуття любові до землі, 

рідного села чи міста, України. Шанувати 

та поважати батьків, оточуючих. 

Постійно протягом 

навчального року 

 

5. Етичне, естетичне та правове виховання 

1. Залучати студентів до участі в гуртках 

художньої самодіяльності, допомоги в 

проведенні конкурсів «Вечір 

першокурсника», «Студент року», 

«Тиждень факультету» та «Студентська 

весна» 

Протягом року та під 

час проведення 

відповідного заходу. 

 

2.  Ознайомлення студентів з духовною 

спадщиною Полтавщини. Інформація про 

видатних людей минулого і сьогодення, що 

є нашими земляками. Залучити студентів 

до збору інформації про них у своєму 

районі.  

Постійно протягом 

навчального року. 

 

3. Проводити бесіди на теми: права та 

обов’язки студентів в суспільстві, ВНЗ, 

сім’ї. Залучати студентів до участі у грі 

«Студентська республіка», до активної 

участі у студентському житті 

(студентський парламент, студентське 

Постійно протягом 

навчального року. 

 



самоврядування). 

6. Медико-санітарне виховання 

1. Орієнтувати студентів на дотримання 

належного санітарного стану в гуртожитку, 

аудиторіях, їдальні, місцях загального 

користування, громадських місцях.  

Постійно протягом 

навчального року. 

 

2. Проводити бесіди з питань здорового 

способу життя. Питання особистої гігієни 

студента. Шкідливі звички і їх негативні 

наслідки.  

Постійно протягом 

навчального року. 

 

3. Перегляди фільмів з питань небезпеки для 

здоров’я паління, вживання алкоголю, 

наркотиків. Перегляд вистав, які 

відбуваються, на дану тему. Статеві 

стосунки.  

жовтень 

 2016 року; 

 березень  

2017 року. 

 

7.  Фізичне виховання 

1. Залучати студентів до занять в спортивних 

гуртках і секціях, які функціонують на 

кафедрі фізичного виховання та спорту 

академії. Участь у змагання. 

Постійно протягом 

навчального року. 

 

2. Пропагувати серед студентів заняття 

фізичним вихованням та спортом, 

запрошуючи викладачів кафедри фізичного 

виховання та спорту.  

Постійно протягом 

навчального року. 

 

 

 

 

 

 

  План виховної роботи викладачів кафедри рослинництва зі студентами 3 

курсу факультету агротехнологій та екології розглянутий на засіданні кафедри 

“___” __________2016__ р., протокол № ___. 

 

 

 


