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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 I (1, 2 група), III (1, 2 

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

вищої освіти Спеціаліст та 1 курс (1,2 група) 2 курс (1, 2 група) – здобувачі 

вищої освіти Магістр факультету обліку та фінансів, спеціальності облік і 

аудит. 

 

 

Виховні заходи, проведені зі студентами факультету обліку та фінансів. 

Впродовж 2016–2017 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. 

 



№ 

з/п 
Вид заходу 

К-сть 

заходів 

Дата і місце 

проведення 

1.  

Урочиста посвята в студенти. Посадка троянд з нагоди 1 

вересня (озеленення території академії). Зустріч зі 

студентським самоврядуванням. Дискотека. 

11 

01.09.2016 

ПДАА 

2.  
Проведення бесіди на тему: «Шкода алкоголю та паління для 

людей». 
11 

07.09.2016 

ПДАА 

3.  Відбір у творчі колективи ПДАА. 4 21.09.2016 

4.  
Проведення бесіди на тему: «23 вересня – день визволення 

нашого рідного міста від німецько-фашистських загарбників». 
11 

27.09.2016 

ПДАА 

5.  

Лекція на тему: «Надання першої долікарської допомоги». 

Подяка за проведення лекції кандидату сільськогосподарських 

наук, доценту Опарі Надії Миколаївні. 

11 

05.10.2016 

ПДАА 

6.  

Участь у адаптивно-тренінговому курсі для студентів ФОФ. 

Адаптивно-тренінговий курс направлений на розвиток 

взаємодії та довіри між собою у студентів. При чудових 

погодних умовах спортивно-оздоровчий табір академії, 

розташова-ний на березі річки Ворскла (с. Петрівка) люб’язно 

прийняв студентів для реалізації намічених планів. Адаптивно-

тренінговий курс, направлений на розвиток взаємодії та довіри 

між собою у студентів, проводив заступник декана з виховної 

роботи ФОФ Ліпський Роман Вікторович. 

4 

11.10.2016 

ПДАА 

7.  

Ознайомлення студентів з Положенням про студентський 

гуртожиток Полтавської державної аграрної академії, 

правилами внутрішнього розпорядку академії та вимогами до 

поведінки в корпусах, на території. 

4 

19.10.2016 

ПДАА 

8.  
Бесіда на тему: «Успішність студента». Організаційні питання. 

11 
25.10.2016 

ПДАА 

9.  

Участь студентів та куратора у тренінгу-спілкуванні на тему: 

«Емоційна складова спілкування». Тренінг-спілкування 

проводила кандидат хімічних наук, доцент, практичний 

психолог психологічної служби ПДАА Плаксієнко Ірина 

Леонідівна. 

11 

02.11.2016 

ПДАА 

10.  
Участь у святі «Вечір першокурсника». 

4 
08.11.2016 

ПДАА 

11.  
Бесіда на тему: «Краса Полтавщини». Проведення виховної 

роботи. 
11 

16.11.2016 

ПДАА 

12.  

Екскурсія по території Полтавської державної аграрної 

академії. Екскурсію проводила Бардіна Тетяна Олегівна радник 

ректора з молодіжних питань. 

4 

22.11.2016 

ПДАА 

13.  
Бесіда на тему: «Краса навколо нас». Здорове харчування – 

запорука щасливого життя. 
11 

30.11.2016 

ПДАА 

14.  

I чемпіонат ПДАА з інтелектуальної гри «Брейн-ринг» між 

студентами перших курсів. Для проведення змагань з 

інтелектуальної гри «Брейн-ринг» було зібрано 7 команд 

першокурсників із 5 факультетів академії. Захід проходив не 

стільки для визначення інтелектуальних здібностей студентів, а 

для нових знайомств та розвитку командної взаємодії між 

учасниками. Команда «Круті перчики» зайняла II місце. Подяка 

за організацію та проведення чемпіонату заступнику декана з 

виховної роботи ФОФ Ліпському Роману Вікторовичу. 

4 

07.12.2016 

ПДАА 



№ 

з/п 
Вид заходу 

К-сть 

заходів 

Дата і місце 

проведення 

15.  

Участь у патріотичному конкурсі між студентами 

спеціальностей «облік і оподаткування» і «фінанси, банківська 

справа та старування» – «Я люблю Україну». Перемогли 

студенти спеціальності «облік і оподаткування». Подяка за 

проведення конкурсу заступнику декана з виховної роботи 

ФОФ Ліпському Роману Вікторовичу. 

11 

01.02.2017 

ПДАА 

16.  

Участь у науковій конференції з дисципліни «Університетська 

освіта» на тему: «Наукові досягнення лауреатів Нобелівської 

премії економіки: проблеми економічної теорії, макро- та 

мікроекономіки». Подяка за проведення конференції 

заслуженому працівнику освіти, доценту Ватулі Івану 

Даниловичу. 

4 

08.02.2017 

ПДАА 

17.  
Прибирання території академії. 

4 
22.02.2017 

ПДАА 

18.  

Участь у презентації історичної монографії «Випускники 

Віленського військового піхотного училища у боротьбі за 

українську державність (1917 – 1923 рр.)» професора Шаравари 

Тамари Олексіївни. 

9 

04.03.2017 

ПДАА 

19.  
Обговорення результатів атестації та аналіз готовності 

студентів до здачі зимової екзаменаційної сесії. 
9 

11.03.2017 

ПДАА 

20.  
Підведення підсумків зимової екзаменаційної сесії та 

організація роботи по ліквідації заборгованості. 
9 

15.03.2017 

ПДАА 

21.  
Бесіда на тему: «8 Березня – Міжнародний жіночий день». 

9 
22.03.2017 

ПДАА 

22.  
Диспут на тему: «Студентське самоврядування в житті 

академії». 
4 

29.03.2017 

ПДАА 

23.  

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

взаємодопомога між батьком та матір’ю, між батьками та 

дітьми». 

9 

05.04.2017 

ПДАА 

24.  
Бесіда на тему: «Великдень – релігійні та моральні аспекти». 

9 
12.04.2017 

ПДАА 

25.  
Бесіда на тему: «Проблеми створення сім’ї – етичні та моральні 

принципи». 
9 

19.04.2017 

ПДАА 

ВСЬОГО: 198  

 


