ЗВІТ
з виховної роботи кафедри екології, збалансованого природокористування
та захисту довкілля ПДАА за 2019-2020 навчальний рік

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1. Організаційна виховна робота
Систематично проводились виховні години для здобувачів вищої освіти
груп
101ЕКОЛ_бд_2019
(куратор
–
доц.
Плаксієнко
І.Л.),
101ЕКОЛ_бд_2018 (куратор – доц. Колєснікова Л.А.), 101ЕКОЛ_бд_2017
(куратор – проф. Писаренко В.Н.), 101ЕКОЛ_бд_2016 (куратор – ст.вик.
Шерстюк О.Л.). Протягом навчального року.
Згідно плану відбувалось відвідування гуртожитків викладачами кафедри
та здійснювались постійний контроль за дотриманням студентами правил
внутрішнього розпорядку академії.
Відп. - куратори груп. Протягом навчального року.
Здійснювався систематичний контроль за поточною успішністю студентів
та на виховних годинах обговорювались результати поточного контролю
успішності студентів та екзаменаційних сесій.
Відп. - куратори груп. Протягом навчального року.
Систематично проводилась індивідуальна робота зі студентами не
успішними у навчанні.
Відп. - куратори груп. Протягом навчального року.

2. Трудове і професійне виховання
2.1. Студенти 3 курсу прийняли участь у «Фестивалі думок 2019» на тему
«Полтава – місто можливостей ?!», де обговорювались гострі екологічні
проблеми Полтавщини. Організатори заходу: Ресурсний центр розвитку
громадських організацій «ГУРТ», ГО «Нова Полтава», Інститут розвитку
міста Полтава, Студреспубліка Полтави, платформа «Зміст», Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту Полтавського міськвиконкому. Відп. – доц.
Плаксієнко І.Л. 14.09.2019р.
https://www.pdaa.edu.ua/news/festyval-dumok-poltava-misto-mozhlyvostey.
2.2. Студенти-екологи першого та другого курсу прийняли участь у «EKO
FAMILY DAY» , організованого за ініціативою Управління у справах сім’ї,
молоді та спорту Полтавського міськвиконкому та громадської організації
«Нова Полтава». Відп. – доц. Плаксієнко І.Л. 21.09.2019р.
https://www.pdaa.edu.ua/news/eko-family-day-u-poltavi
Відп. – доц. Колєснікова Л.А., доц. Диченко О.Ю. 11.10.2019р.
2.3. Першокурсники кафедри екології, збалансованого природокористування та
захисту довкілля взяли участь в інтелектуальній грі «Академічна
доброчесність: питання та відповіді», яку організували студрадівці ПДАА.
Відп. – доц. Плаксієнко І.Л. 26.11.2019р.
https://www.pdaa.edu.ua/news/akademichna-dobrochesnist-pytannya-tavidpovidi.

2.4. Для здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Екологія», група
ЕКОб_д2016, проведено цикл розвивальних тренінгів з метою поглибленого
засвоєння навчальної дисципліни «Екологія людини». Відп. – доц.
Плаксієнко І.Л. Протягом жовтня-грудня 2019 р.
https://www.pdaa.edu.ua/content/treningy-z-formuvannya-osobystosti-ekologa
2.5. Для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Екологія»
впроваджувалась тренінгова програма щодо розвитку внутрішньої
мотивації до навчання. Відп. – доц. Плаксієнко І.Л. Протягом 2019 року.
https://www.pdaa.edu.ua/content/treningy-z-pidvyshchennya-vnutrishnoyimotyvaciyi-do-navchannya
2.6. Студентів І- ІІІ курсів спеціальності 101 Екологія залучено до наукової та
громадської роботи в студентському навчально-науковому гуртку «Зелена
варта», а студенти ІУ курсу та магістри активно працювали в науководослідному гуртку «Еколог-дослідник».
Відп. – доц. Плаксієнко І.Л., доц. Колєснікова Л.А. Протягом навчального
року.
3. Національно-патріотичне виховання
3.1. Студенти групи 101 ЕКОЛ_бд_2019 взяли участь у проведенні міського
свята «Полтава вишивана».
Відп. - куратор групи, доц. Плаксієнко І.Л.
3.2. Здобувачі вищої освіти спеціальностей «Екологія» прийняли участь у
круглому столі «До Міжнародного дня толерантності». Відп. – доц.
Плаксієнко І.Л. 11.11.2019 р.
https://www.pdaa.edu.ua/news/do-mizhnarodnogo-dnya-tolerantnosti
3.3. Проведено виховні години з метою виховання у студентів почуття любові
до Батьківщини, рідного краю, почуття поваги до батьків.
Відп. – куратори груп. Протягом навчального року.
4. Етичне, естетичне та особистісне виховання студентів
4.1.Студенти груп 101ЕКОЛ_бд_2019 та 101ЕКОЛ_бд_2018 взяли участь у
підготовці аматорських робіт для виставки ««Багряна феєрія».
Відп. - доц. Диченко О.Ю., 17.10.2019р.
4.2. Проведення зі здобувачами першого курсу тренінгу «Мелодії студентського
життя» з метою формування психологічної адаптації до нових умов
навчання в студентському колективі та створення позитивного емоційнопсихологічного мікроклімату в групі. Відп. – доц. Плаксієнко І.Л. 24.12.19.
https://www.pdaa.edu.ua/news/melodiyi-studentskogo-zhyttya.
4.3. Проведено круглий стіл для здобувачі вищої освіти 2 та 4 курсів
спеціальності «Екологія» (куратори академічних груп – Писаренко В. М. і
Колєснікова Л. А.) на тему «Булінг у закладах вищої освіти: Проблематика,
заходи із профілактики та попередження». Відп. – доц. Плаксієнко І.Л.
3.03.2020р.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

https://www.pdaa.edu.ua/news/buling-u-zakladah-vyshchoyi-osvityproblematyka-zahody-iz-profilaktyky-ta-poperedzhennya
5. Медико-гігієничне та фізичне виховання
Організовано опитування студентів спеціальності 101 Екологія щодо
подолання ними труднощів під час карантину «Карантин – це час для
ефективного самоменеджменту». Вони розповіли про свій досвід подолання
ізоляції та особливості навчання під час карантину. Відп. Плаксієнко І.Л.
Березень
2020р.
https://www.pdaa.edu.ua/content/rezultaty-opytuvannyastudentiv-shchodo-podolannya-nymy-trudnoshchiv-pid-chas-karantynu-0
Здійснювався контроль відвідування студентами планових занять з фізичної
культури.
Відп. – доц. Плаксієнко І.Л. Протягом навчального року.
Студенти другого курсу прийняли активну участь у підготовці матеріалів до
творчої майстерні «Здоров’я - наш безцінний дар».
Відп. – Плаксієнко І.Л. Квітень 2020р.
Студенти спеціальності 101 Екологія активно залучались до участі у
спортивних секціях та спортивних факультетських змаганнях.
Відп. куратори груп. Протягом навчального року.

