
ЗВІТ 

куратора  1-ї групи здобувачів вищої освіти  

магістерського курсу 1 року навчання факультету агротехнологій та 

екології доцента Філоненка С.В. про виконання плану виховної роботи  

за 2018-2019 навчальний рік 

 

Виховні години у 1 групі магістерського курсу в 2018-2019 навчальному 

році проводилися щотижня, хоча у розкладі вони не були зазначені. В 

цілому, виховна робота зі здобувачами вищої освіти відповідної групи була 

спрямована на покращення їх успішності шляхом оптимізації навчального 

процесу та підсумкового його результату. Окрім цього, на зустрічах із 

здобувачами проводилася й інша виховна робота, яка полягала у набутті 

ними моральних цінностей людської особистості, ознайомленні їх із 

культурною та історичною спадщинами українського народу та академії, 

формуванні із них справжніх патріотів свого народу. Тематика зустрічей і 

диспутів передбачала обговорення різних соціальних, правових, моральних і 

духовних цінностей.  

По завершенні сесії, тобто після атестації і поточного оцінювання 

проводилися бесіди зі здобувачами вищої освіти, які мають проблеми у 

навчанні, погану поведінку, запізнюються на заняття чи порушують 

навчальну дисципліну. Саме результати атестації дали можливість у повній 

мірі оцінити навчальний потенціал групи, виявити приховані резерви 

покращення успішності. 

Протягом навчального року здобувачі вищої освіти групи приймали 

активну участь в організації та проведенні різних культурно-масових та 

спортивних заходів («День студента», «Тиждень факультету», «День 

працівників сільського господарства», «Студентська весна», «Софіївські 

зорі», «Річниця визволення Полтави від німецько-фашистських загарбників», 

«Новорічний концерт» і т. ін.). Разом із здобувачами вищої освіти інших 

академічних груп факультету, вищої освіти магістерського курсу 1 року 

навчання відвідали багато тематичних лекцій, Інститут агрономії ПДАА та 

Інститут агропромислового виробництва НААН України. Крім запланованих 

заходів, були організовані та проведені для здобувачів вищої освіти 



тематичні лекції: «Віра, мова і патріотизм – фундамент української 

державності», «Сучасні проблеми агрономії», «Героїзм українського народу 

у боротьбі за свою незалежність», «Робота за кордоном: мрії та реальність». 

Протягом навчального року група приймала участь у Дні поля, що 

організовували провідні сільськогосподарські підприємства області. Разом із 

здобувачами вищої освіти інших академічних груп, здобувачі 1 групи 

магістерського курсу приймали активну участь у проведенні різних 

конференцій, круглих столів та тематичних вечорів на факультеті і в 

академії. 

Враховуючи значну зацікавленість студентів культурною спадщиною і 

проблемами нашої держави, був організований культпохід до кінотеатру на 

перегляд кінофільму «Кіборги». 

В цілому, план виховних заходів витриманий і повністю виконаний. 
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