
ЗВІТ 

з виховної роботи здобувачів вищої освіти 

за 2017-2018 навчальний рік 
 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР ЦІЛІСНОГО 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Організація виховної роботи здобувачів вищої освіти потребує 

постійного вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових форм впливу на 

студентів, відпрацювання нових методик. Разом з тим, потрібно активізувати 

традиційні види діяльності, збереження досягнень минулого. Виховання 

повинно носити творчий характер, орієнтуючись на проблеми пов’язані із 

специфікою кожного ВНЗ. Виховання є складовою і невід’ємною частиною 

навчального процесу, забезпечує продовження традицій батьків, творить з 

вихованця людину цієї епохи, вводить його у сферу загальнолюдських 

цінностей. Виховання – це мистецтво, яке добуває з глибини душі людини і 

пробуджує до життя все, що в ній дрімає; яке розвиває одночасно всі її сили і 

допомагає їй прямувати до мети, словом освічує людину. Виховання в 

сучасному навчальному закладі має поєднувати виховання потреб нації, 

держави, людської цивілізації і особистості. 

Важливу роль у регулюванні виховної роботи нині відіграють Закони 

України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту». 

Саме з урахуванням вищезгаданих Програми, Закону, а також на основі 

постанови Колегії міністерства освіти України «Про концептуальні засади 

гуманітарної освіти й виховання», перспективного плану виховної роботи із 

студентами Полтавської державної аграрної академії, плану виховної роботи 

зі студентами факультету економіки та менеджменту та планами роботи 

кураторів академічних груп ведеться виховна робота на кафедрі. 

Головними напрямками виховання студентської молоді визначено 

національне, громадянсько-патріотичне, правове, трудове, морально-етичне, 

естетичне, фізичне та екологічне виховання. Згідно з цими напрямками та 

змістом навчально-наукової роботи академії проводиться комплекс 

навчальних, організаційних та виховних заходів, реалізація яких протягом 

навчального року дозволяє створити передумови для формування студентів-

громадян України високої світоглядної, правової, професійної, соціально-

політичної, естетичної та екологічної культури. 

Поточна виховна робота із студентами велася викладачами кафедри 

впродовж навчального року під час занять та в позанавчальний час у формі 

зустрічей, бесід, екскурсій, підготовки та участі в культурно-масових, 

спортивно-масових, мистецьких та наукових заходах всеукраїнського, 

загальновузівського і загальнофакультетського рівнів, заходах окремих 

академічних груп та інших об’єднань. 

Виховна робота ведеться всіма викладачами кафедри впродовж 

навчального року. Викладачі кафедри є кураторами ІІ курсу (1, 2 група), 



IV (1, 2 група), IІ стн (1, 2 група) –  здобувачі вищої освіти Бакалавр, 1 к – 

здобувачі вищої освіти Магістр факультету обліку та фінансів, спеціальності 

«Облік і аудит» та спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

Виховні заходи, проведені зі здобувачами вищої освіти факультету обліку 

та фінансів спеціальності «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування». 

 

Впродовж 2017–2018 навчального року викладачами кафедри 
проводилася виховна робота під час навчального процесу; у студентських 
гуртожитках, які викладачі відвідували згідно графіка; на кураторських 
годинах в академічних групах, на засіданнях науково-практичного гуртка та 
в позанавчальний час. 

 

№ Вид заходу 
К-сть 

заходів 

Дата і місце 

проведення 

1.  
Проведення зборів групи з приводу початку 

нового навчального року. 
6 

04.09.2017 

2.  

Підведення підсумків літньої екзаменаційної сесії 

та організація роботи по ліквідації 

заборгованості. 

6 

12.09.2017 

3.  

Бесіда на тему: «23 вересня – день визволення 

нашого рідного міста від німецько-фашистських 

загарбників». 

6 

18.09.2017 

4.  
Бесіда на тему: «Правила поведінки та обов’язки 

студентів, які проживають в гуртожитку». 
4 

26.09.2017 

5.  
Бесіда на тему: «Краса Полтавщини». Проведення 

виховної роботи. 
6 

02.10.2017 

6.  
Бесіда на тему: «Шкода алкоголю та паління для 

людей». 
6 

10.10.2017 

7.  
Бесіда на тему: «Успішність студента». 

Організаційні питання. 
6 

17.10.2017 

8.  
Бесіда на тему: «Краса навколо нас». Здорове 

харчування – запорука щасливого життя. 
6 

23.10.2017 

9.  
Анкетування студентів на тему: «Погляд на сім’ю 

в майбутньому». 
6 

31.10.2017 

10.  

Ознайомлення студентів з правилами 

внутрішнього розпорядку академії та вимогами 

до поведінки в корпусах, гуртожитках, на 

території. 

6 

06.11.2017 

11.  
Бесіда на тему: «Історія розвитку бухгалтерського 

обліку». 
6 

14.11.2017 

12.  
Бесіда на тему: «Успішність студента». 

Організаційні питання. 
6 

20.11.2017 

13.  
Бесіда на тему: «СНІД. Всесвітній день 

Волонтерів». 
6 

28.11.2017 



№ Вид заходу 
К-сть 

заходів 

Дата і місце 

проведення 

14.  

Обговорення результатів атестації та аналіз 

готовності студентів до здачі зимової 

екзаменаційної сесії. 

6 

04.12.2017 

15.  

Підведення підсумків зимової екзаменаційної 

сесії та організація роботи по ліквідації 

заборгованості. 

4 

26.02.2018 

16.  
Бесіда на тему: «8 Березня – Міжнародний 

жіночий день». 
4 

01.03.2018 

17.  
Бесіда на тему: «Проблеми створення сім’ї – 

етичні та моральні принципи». 
4 

12.03.2018 

18.  

Проведення флюорографічного обстеження 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

(2 курс 2 група) згідно наказу ректора академії 

№ 37 від 12 березня 2018 року. 

4 

16.03.2018 

19.  

У Полтавському краєзнавчому музеї ім. 

В. Кричевського відбувся святковий концерт на 

честь річниці від дня народження композитора 

М. Лисенка. Подяка за організацію та проведення 

концерту кандидату психологічних наук, доценту 

Антонець Марині Олексіївні. 

4 

22.03.2018 

20.  

Прибирання території академії згідно графіку 

проведення господарських робіт здобувачами 

вищої освіти факультету обліку та фінансів         

(2 курс 2 група). 

4 

26.03.2018 

21.  
Бесіда на тему: «Великдень – релігійні та 

моральні аспекти». 
4 

03.04.2018 

22.  

Бесіда на тему: «Сім’я: любов, повага, традиції, 

взаємодопомога між батьком та матір’ю, між 

батьками та дітьми». 

4 

10.04.2018 

23.  
Диспут на тему: «Студентське самоврядування в 

житті академії». 
4 

17.04.2018 

24.  
У міському будинку культури відбувся святковий 

концерт «Студентська весна – 2018». 
4 

23.04.2018 

25.  
Участь у студентській науковій конференції 

(пленарне засідання). 
4 

25.04.2018 

26.  

Фестиваль науки Полтавської державної аграрної 

академії. Студентські наукові дебати на тему: 

«Підготовка сучасних аграрних працівників є 

завданням роботодавців». 

Участь в «Ярмарку вакансій». Головна мета 

заходу – створити середовище для 

взаємовигідного спілкування працедавців з 

4 

26.04.2018 



№ Вид заходу 
К-сть 

заходів 

Дата і місце 

проведення 

цільовою аудиторією академії. 

27.  
Бесіда на тему: «Краса Полтавщини». Проведення 

виховної роботи. 
4 

03.05.2018 

28.  

Участь у громадських формуваннях під час 

заходу покладання квітів до Вічного вогню на 

Меморіалі Солдатської Слави з нагоди 73-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій Світовій 

війні. 

4 

09.05.2018 

29.  
Бесіда на тему: «Шкода алкоголю та паління для 

людей». 
4 

15.05.2018 

30.  
Бесіда на тему: «Краса навколо нас». Здорове 

харчування – запорука щасливого життя. 
4 

23.05.2018 

31.  
Бесіда на тему: «Успішність студента». 

Вирішення організаційних питань. 
4 

30.05.2018 

32.  

Обговорення результатів атестації та аналіз 

готовності студентів до здачі літньої 

екзаменаційної сесії. 

4 

05.06.2018 

33.  
Бесіда на тему: «Великдень – релігійні та 

моральні аспекти». 
4 

03.04.2018 

ВСЬОГО: 158  

 


