
П Л А Н 
виховної роботи викладачів кафедри землеробства і агрохімії  

 ім. В.І. Сазанова із студентами   2-го курсу та  
2 -го курсу скороченого терміну навчання (СТН) факультету 

агротехнологій та екології на 2018-2019 навчальний рік 
 
 

1. Організаційне забезпечення виховної роботи 
1. Щотижневе проведення кураторами груп виховних годин у відведений 

за розкладом час. 
2. Обговорення підсумків атестації. 
3. Кожного семестру на зборах груп підведення підсумків екзаменаційних 

сесій. 
4. Проведення індивідуальної роботи зі студентами, які відстають в нав-

чанні, мають негативну поведінку, заслуховування їх на засіданнях кафедри. 
5. Організація зборів студентів з питань  дотримання правил внутрішньо-

го розпорядку академії, участі в трудовій, культурно-масовій та спортивній ро-
боті. 

6. Надсилання листів чи запрошень для бесіди батькам з метою інформу-
вання  про стан успішності студентів та дотримання ними правил внутрішнього 
розпорядку академії. 

7. Відвідування студентів, що проживають у гуртожитку, та з’ясування 
умов проживання студентів на приватних квартирах. 

8. Залучення студентів в гуртки  студентського наукового товариства.  
9. Контроль за користуванням студентами бібліотечним фондом академії. 
10. Організація показу відеофільмів виховного спрямування. 
11. Залучення фахівців для проведення тематичних зборів з питань етич-

ного, естетичного, правового та медико-санітарного виховання студентів. 
 

2. Трудове виховання 
1. Організація студентів для проведення  міських суботників по наведен-

ню порядку, озелененню міста та ін. 
2. Залучення студентів до робіт по підтриманню порядку і належного 

естетичного стану на закріпленій за факультетом території, догляду за зелени-
ми насадженнями, проведенню деяких робіт на кафедрі, що сприяють створен-
ню необхідних умов для навчання. 

 
3. Виховання любові до обраної професії 

1. Проведення бесід, диспутів з метою виховання любові до обраної про-
фесії. 

2. Залучення студентів до участі в науково-дослідній роботі студентських 
гуртків «Докучаєвець» та «Агрохімік» та систематичного випуску бюлетенів 
«Землероб» і «Агрохімік» на кафедрі землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова. 

3. Залучення студентів до профорієнтаційної роботи серед школярів. 



4. Організація зустрічей  студентів з керівниками та спеціалістами пере-
дових сільгосппідприємств. 

5. Залучення студентів до проведення наукових досліджень без посеред-
ньо в сільськогосподарських підприємствах. 

6. Максимальне залучення студентів до проведення тижня факультету 
агротехнологій та екології, випуску факультетської стінної газети. 

7. Залучення студентів до  участі в наукових конференціях, підготовки 
публікацій матеріалів виступів. 

 
4. Патріотичне виховання 

1. Проведення бесіди на тему: «Участь у виборах – прояв громадянської 
зрілості». 

2. Організація проведення екскурсій в музей історії Полтавської держав-
ної аграрної академії та в інші музеї Полтави і Полтавської області. 

3. Виховання у студентів бережливого відношення до державного майна в 
аудиторіях, гуртожитках, побутових приміщеннях. 

4. Проведення бесід з метою виховання у студентів почуття любові до 
Батьківщини, Землі, природи, рідного села, батьків, почуття особливої поваги 
до матері, жінки. 

5. Етичне, естетичне та правове виховання 

1. Постійне навчання студентів правилам  поведінки, хорошого тону  в 
сім’ї, гостях, громадських місцях, спілкуванні з друзями, однокурсниками, 
умінню зі смаком одягатися та ін. 

2. Організація відвідування студентами  музеїв Івана Котляревського, Па-
наса Мирного, Галереї мистецтв. 
 3. Виховання у студентів почуття милосердя, співчуття до літніх людей, 
дітей. 

4. Виховання у студентів любові до української мови, її чистоти, викорі-
нення у спілкуванні нецензурщини. 
 5. Виховання у студентів дбайливого відношення до природи, рослинного 
і тваринного світу.   
 5. Виховання у студентів любові до української мови та її чистоти. 
 6. Залучення фахівців для проведення лекцій, бесід, диспутів  з питань 
правового виховання. 
 7. Виховання у студентів зацікавленості в підвищенні своєї ерудиції, роз-
ширенні світогляду шляхом зустрічей з цікавими людьми, обговорення книг, 
перегляду кінофільмів, вистав ідейного спрямування.  

8. Залучення студентів до участі в гуртках художньої самодіяльності, 
спортивних секціях, тижні факультету агротехнологій та екології, концертах і 
конкурсах.  

6. 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, а також на виключну шкідливість куріння для 
молодого організму. 



2. Проведення  бесід з питань  небезпеки для здоров’я вживання алкого-
лю, куріння, наркотиків, смертельної небезпеки  СНІДу. 

3. Залучення фахівців-медиків для проведення бесід з питань раціональ-
ного харчування та дотримання здорового способу життя. 

4. Дотримання студентами належного санітарного стану в гуртожитках, 
навчальних корпусах, санвузлах, інших громадських приміщеннях, на території 
академії. 

7. Фізичне виховання 
1. Максимальне залучення студентів в спортивні секції. 

 2. Пропаганда ранкової гімнастики та систематичного заняття спортом як 
основи здоров’я. 
 3. Залучення студентів до участі в спортивних змаганнях серед фа культе-
тів, в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях.  

4. Контроль відвідування студентами планових занять з фізичної культу-
ри. 
  
 Завідувач кафедри, доцент                                                   Міщенко О.В. 
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