
П Л А Н 

виховної роботи викладачів кафедри рослинництва на 2019-2020 

навчальний рік 
1. Організаційне забезпечення виховної роботи 

1. Проведення кураторами груп виховних годин у відведений за 

розкладом час. 

2. Обговорення підсумків поточного контролю знань здобувачів вищої 

освіти. 

3. Обговорення підсумків екзаменаційних сесій. 

4. Організація зборів студентів з питань дотримання правил внутрішнього 

розпорядку академії, 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 академії. 

8. Організація показу відеофільмів виховного спрямування. 

9. Залучення фахівців для проведення тематичних зборів з питань 

духовного, етичного, естетичного, правового та медико-санітарного виховання 

студентів. 

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

 

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 академії, на кафедрі. 

 

3. Патріотичне виховання 

1. Проведення бесіди на тему: «Участь у виборах – громадянський 

обов’язок і розуміння власного впливу на результат». 

2. Проведення екскурсій в музей історії Полтавської державної аграрної 

академії та  Полтавський краєзнавчий музей. 

3. Формування у студентів дбайливого ставлення до державного майна в 

аудиторіях, гуртожитках, побутових приміщеннях. 

4. Проведення бесід з метою формування у студентів національної ідеї 

«Служба Богові і Батьківщині», що пропагував випускник Полтавської 

духовної семінарії Г.Г.Ващенко. 

5. Проведення круглих столів на тему любові до України, державної 

мови, природи, рідного села, родини. 

6. Проведення диспутів з метою формування любові до професії 

агронома. 

7. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи серед школярів. 

8. Організація зустрічей  студентів з керівниками та фахівцями передових 

сільгосппідприємств. 



9. Залучення студентів до проведення наукових досліджень на базі 

сільськогосподарських підприємств. 

10. Залучення студентів до участі в наукових конференціях і публікаціях 

статей. 

11. Залучення студентів до проведення тижня факультету агротехнологій 

та екології, випуску факультетської стінної газети. 

4. Етичне, естетичне та правове виховання 

1. Формування міцних духовних і моральних засад щодо розуміння добра 

і зла. 

2. Проведення тренінгів слушного спілкування у колективі, родині, з 

друзями, у громадських місцях. 

 3. Проведення тренінгу «Мої слова» щодо викорінення ненормативної  

лексики. 

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

 5. Залучення студентів до участі в гуртках художньої самодіяльності,  

фестивалі квітів. 

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

5. Медико-санітарне виховання 

1. Орієнтація студентів на безумовне виконання наказу Міністра освіти і 

науки України та відповідного наказу ректора академії про заборону паління на 

території навчального закладу. 

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

наркотиків. 

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

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

харчування та ведення здорового способу життя. 

5. Дотримання студентами належного санітарного стану в гуртожитках, 

навчальних корпусах, санвузлах, інших громадських приміщеннях, на території 

академії. 

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.  

4. Контроль відвідування студентами занять з фізичної культури. 

 

 Завідувач кафедри, доцент                                                  Гангур  В.В. 

 

 Заступник завідувача кафедри 

          з виховної роботи, доцент                                                    Антонець М.О. 

 

План затверджено на засіданні кафедри  «___» ______________2019 р., 

          протокол № ___. 


