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Процес формування духовності, культури та особистості здобувача 

вищої освіти, підготовку його до життя, активної участі у трудовій діяльності 

як фахівця є головною метою виховання. 

В процесі виховання формуються: світогляд, патріотизм, мораль,  

естетичний смак. А також набуття здобувачами вищої освіти соціального 

досвіду, успадкування ними духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури, прищеплення моральної, естетичної, правової, 

трудової, економічної культури. 

Виховна робота на кафедрі технологій та засобів механізації аграрного 

виробництва проводилася за такими напрямками: 

1. Навчальна і організаційна робота зі здобувачами вищої освіти 

2. Громадсько-патріотичне виховання здобувачів вищої освіти 

3. Інтелектуально – духовне виховання 

4. Морально-правове виховання здобувачів вищої освіти 

5. Художньо-естетичне виховання 

6. Фізичне виховання 

7. Трудове виховання 

8. Робота з органами студентського самоврядування 

Кожен напрямок виховної роботи, який перелічений виконаний. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виконання плану заходів з виховної роботи кафедри ТЗ МАВ  

№ Захід Відповідаль- 

ний виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 

1. Навчальна і організаційна робота зі здобувачами вищої освіти 

1 При читанні лекцій та проведенні 

лабораторних та практичних занять 

включати матеріали виховного характеру. 

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

2 Забезпечення активної участі здобувачів 

вищої освіти 1 курсу у проведенні заходів в 

рамках тижня факультету 

Куратори груп Виконано 

3 Проведення бесіди на тему: «Вибір професії 

– необхідна умова ефективного  навчання» 

Куратори груп Виконано 

4 Підведення і обговорення підсумків 

атестації. 

Куратори груп  Виконано 

5 Проведення батьківських зборів здобувачів 

вищої освіти 1 курсу  

Куратори груп  Виконано 

6 Проведення бесід по тематиці раціональної 

організації часу здобувача вищої освіти. 

Куратори груп Виконано 

7 Підведення і обговорення підсумків 

екзаменаційної сесії. 

Куратори груп  Виконано 

8 Участь в проведенні профорієнтаційній 

роботі серед молоді. 

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

9 Залучення здобувачі вищої освіти у науково 

– дослідницькі гуртки кафедри ТЗ МАВ та 

проведення з їх участю наукових досліджень 

Куратори груп, 

викладачі 

кафедри 

Виконано 

10 По завершені навчального семестру  

проведення підсумкових зборів, на яких 

розглянути результати минулого семестру та 

поставити задачі на майбутній.  

Куратори груп  Виконано 



2. Громадсько-патріотичне виховання здобувачі вищої освіти 

11 Проведення заходів, спрямованих на 

усвідомлення здобувачами необхідності 

відстоювання незалежності України 

Куратор групи Виконано 

12 Участь у заходах до Дня міста, зокрема у 

«параді вишиванок» 

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

13 Проведення бесід по тематиці формування 

національної свідомості  

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

14 Проведення заходів щодо підтримання 

військовослужбовців, учасників АТО. 

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

15 Проведення зустрічі з учасником бойових дій 

в період ВВВ. 

Куратор групи  Виконано 

3. Інтелектуально – духовне виховання 

16 Проведення заходів, спрямованих на 

усвідомлення здобувачами вищої освіти 

необхідності відстоювання незалежності 

України 

Куратори груп  Виконано 

17 Участь у заходах до Дня міста, зокрема у 

«параді вишиванок» 

Куратори груп Виконано 

18 Проведення бесід по тематиці формування 

національної свідомості  

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

19 Проведення заходів щодо підтримання 

військовослужбовців, учасників АТО. 

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

20 Проведення зустрічі з учасником бойових дій 

в період ВВВ. 

Куратори груп Виконано 

4. Морально-правове виховання здобувачів вищої освіти 

21 При відвідуванні гуртожитку 4а проводити 

бесіди зі здобувачами по тематиці 

раціональної організації вільного від занять 

Куратори груп, 

викладачі 

кафедри 

Виконано 



часу. 

23  При проведенні лабораторних та практичних 

занять періодично акцентувати стосовно 

морально – етичних стосунків у групі та у 

суспільстві. 

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

24 Проведення бесід у групах із здобувачами 

вищої освіти по формуванню відносин між 

юнаками та дівчатами 

Куратори груп  Виконано 

25 Проведення зустрічі з представниками 

правозахисних організацій 

Куратори груп  Виконано 

26 Проведення бесід із залученням фахівців про 

шкідливість тютюнопаління, та вживання 

алкогольних напоїв. 

Куратори груп  Виконано 

27 Проведення зустрічі з медичними 

працівниками по тематиці наслідків 

випадкових статевих відносин. 

Куратори груп Виконано 

5. Художньо-естетичне виховання 

28 Проведення бесіди на тему: «Активна 

позиція у житті групи, факультету та 

академії: вплив на формування світогляду 

студента та на якість  навчання» 

Куратор групи  Виконано 

29 Забезпечення відвідування закладів 

культури. 

Куратор групи  Виконано 

6. Фізичне виховання 

30 Проведення інформаційних заходів, бесід 

фахівців з метою залучення здобувачів вищої 

освіти до участі у роботі спортивних секцій. 

Куратори груп 

 

Виконано 

31 Забезпечення участі здобувачів вищої освіти 

у спартакіадах факультетів та інших 

Куратори груп 

 

Виконано 



 

Хотілося б відмітити здобувачів вищої освіти та їх керівників, які брали 

активну участь в науково-дослідницьких гуртках, брали участь у наукових 

студентських конференціях, а також спортивних та культурних заходах: 

Сурмило О.В., Красота І.І., Макеєв І.С., Олексієнко І.Ю., Тарасовський О.С., 

Бугаєнко В.Ф., Якименко Д.І.  

 

 

спортивних заходах. 

32 Проведення бесід та дискусій про значення 

фізичної культури у розвитку людини. 

Куратори груп 

 

Виконано 

7. Трудове виховання 

33 По мірі необхідності направляти студентів в 

розпорядження адміністративно – 

господарської частини.  

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

34 Згідно графіка проводити прибирання 

учбових приміщень кафедри та прилеглої 

території. 

Викладачі 

кафедри 

Виконано 

8. Робота з органами студентського самоврядування 

35 Проведення бесід та дискусій про значення 

студентського самоврядування у житті 

здобувачів вищої освіти. 

Куратори груп   Виконано 

36 Забезпечувати активну участь здобувачів 

вищої освіти 1 курсу у студентському 

самоврядуванні.  

Куратори груп  

Староста, актив 

групи 

Виконано 


