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Виховання є складовою і невід’ємною частиною навчального процесу. 

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, ІV (ОКР «Бакалавр» та 

1 ОКР «Магістр» та 1 курсу ОКР «Спеціаліст» факультету обліку та фінансів, 

спеціальності облік і аудит. 

 

7.1. Виховні заходи, проведені зі студентами факультету обліку та 

фінансів. 

Впродовж 2015–2016 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 навчального року, 

анкетування студентів. 
9 

01.09.2015 

ПДАА 

2.  
Підведення підсумків літньої екзаменаційної сесії та 

організація роботи по ліквідації заборгованості. 
9 

07.09.2015 

ПДАА 

3.  
Проведення бесіди на тему: «23 вересня – день визволення 

нашого рідного міста від німецько-фашистських загарбників». 
9 

21.09.2015 

ПДАА 



№ Вид  заходу 
К-сть 

заходів 

Дата і місце 

проведення 

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

студентів, які проживають в гуртожитку». 
5 

27.09.2015 

ПДАА 

5.  
Проведення бесіди на тему: «Шкода алкоголю та паління для 

людей». 
9 

05.10.2015 

ПДАА 

6.  
Бесіда на тему: «Краса Полтавщини». Проведення виховної 

роботи. 
5 

11.10.2015 

ПДАА 

7.  
Бесіда на тему: «Успішність студента». Організаційні питання. 

9 
19.10.2015 

ПДАА 

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

запорука щасливого життя. 
4 

25.10.2015 

ПДАА 

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

майбутньому». 
6 

02.11.2015 

ПДАА 

10.  
Екскурсія до Краєзнавчого музею. 

2 
08.11.2015 

ПДАА 

11.  
Бесіда на тему: «Історія розвитку бухгалтерського обліку». 

2 
16.11.2015 

ПДАА 

12.  
Обов’язкове проходження флюорографічного обстеження 

студентами. 
9 

22.11.2015 

ПДАА 

13.  
Бесіда на тему: «СНІД. Всесвітній день Волонтерів». 

9 
30.11.2015 

ПДАА 

14.  
Обговорення результатів атестації та аналіз готовності 

студентів до здачі зимової екзаменаційної сесії. 
9 

07.12.2015 

ПДАА 

15.  
Підведення підсумків зимової екзаменаційної сесії та 

організація роботи по ліквідації заборгованості. 
9 

01.02.2016 

ПДАА 

16.  

У зв’язку з підвищенням кримінальних злочинів, скоєних 

молоддю, згідно розпорядження № 1 від 02.02.2011 року 

проведена бесіда на тему: «Злочини проти власності (ст. 185, 

186, 187, 189, 190 КК України)». 

9 

08.02.2016 

ПДАА 

17.  
Доведено до відома студентів ПДАА інформацію про програму 

розробки стратегічного маркетингового плану академії. 
9 

22.02.2016 

ПДАА 

18.  
Бесіда на тему: «8 Березня – Міжнародний жіночий день». 

9 
04.03.2016 

ПДАА 

19.  
Бесіда до  річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка. 

9 
11.03.2016 

ПДАА 

20.  
Бесіда на тему: «Проблеми створення сім’ї – етичні та моральні 

принципи». 
5 

15.03.2016 

ПДАА 

21.  
Диспут на тему: «Студентське самоврядування в житті 

академії». 
6 

22.03.2016 

ПДАА 

22.  
Бесіда на тему: «Успішність студента». Вирішення 

організаційних питань. 
9 

29.03.2016 

ПДАА 

23.  

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

взаємодопомога між батьком та матір’ю, між батьками та 

дітьми». 

9 

05.04.2016 

ПДАА 

24.  
Огляд житлово-побутових умов студентів та поради щодо 

влаштування побуту. 
9 

12.04.2016 

ПДАА 

25.  
Бесіда на тему: «Великдень – релігійні та моральні аспекти». 

9 
19.04.2016 

ПДАА 

26.  
Проведення виховної роботи. Організаційні питання. 

9 
26.04.2016 

ПДАА 



№ Вид  заходу 
К-сть 

заходів 

Дата і місце 

проведення 

27.  
Святковий концерт та зустріч з ветеранами академії, 

приурочений 68-річниці Перемоги у ВВВ. Солдатська каша. 
9 

03.05.2016 

ПДАА 

28.  
Екскурсія до ботанічного саду. 

2 
10.05.2016 

ПДАА 

29.  
Бесіда на тему: «Природна краса Полтавщини навколо нас». 

6 
17.05.2016 

ПДАА 

30.  
Екскурсія до Полтавського художнього музею ім. 

М. Ярошенка. 
4 

24.05.2016 

ПДАА 

31.  
Бесіда на тему: «Успішність студента». Вирішення 

організаційних питань. 
9 

03.06.2016 

ПДАА 

32.  
Бесіда на тему: «Релігійне свято – Трійця. Зелені свята». 

2 
07.06.2016 

ПДАА 

33.  
Обговорення результатів атестації та аналіз готовності 

студентів до здачі літньої екзаменаційної сесії. 
9 

14.06.2016 

ПДАА 

ВСЬОГО: 238  

 


