
 

ЗВІТ 

ПРО ВИКОНАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

КАФЕДРИ   

ГОДІВЛІ ТА ЗООГІГІЄНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН  

за 2020-2021 навчальний рік   
 

№  

з/п  

Форми і засоби виховної роботи  Відмітка про 

виконання 

1  ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ СТАНУ ВИХОВНОЇ  

РОБОТИ  

1.1   
  

Розробка,  обговорення  на  засіданні  кафедри  та  

затвердження  плану  виховної  роботи  на  2020-  

2021 навчальний рік   

виконано  

1.2   
  

Призначення  кураторів  академічних  груп  

здобувачів  вищої  освіти  (ЗВО)  спеціальності  204 

Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва; розробка  кураторами  академічних  

груп  плану виховної роботи на навчальний рік   

виконано 

1.3   
  

Підготовка  та  проведення  виборів  та/або  

перевиборів  старост  академічних  груп  ЗВО;  

визначення  графіку  проведення  кураторських  годин   

виконано 

1.4   
  

Внесення  змін  та  доповнень  до  планових  

виховних  заходів  кафедри  та  планів  роботи  

кураторів  у  зв’язку  з  участю  студентів  та/або  

академічних  груп  ЗВО  у  позапланових  заходах  

на рівні курсу, факультету, академії, міста тощо   

виконано 

1.5   
  

Проведення  підсумкових  заходів  в  академічних  

групах  ЗВО  за  результатами  навчального  

семестру, складання сесії, закінчення академії   

виконано 

1.6   
  

Підготовка  та  складання  звіту  кураторів  

академічних  груп  ЗВО;  підготовка  та  складання  

звіту  за  результатами  проведення  виховної  

роботи на кафедрі   

виконано 

2  ОРГАНІЗАЦІЯ, УЧАСТЬ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОЧИСТИХ, 

ПОЛІТИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ  

2.1   
  

Участь  у  проведенні  Дня  знань  та  святкових  

заходах для першокурсників  

виконано 

2.2   
  

Участь  у  заходах  до  Дня  міста  (23  Вересня),  у  

параді вишиванок «Полтава вишивана»   

виконано 

2.3   
  

Участь  у комплексі адаптивних заходів академії  та 

факультету для студентів 1-го курсу    

виконано 



2.4   
  

Участь у заходах до Міжнародного Дня студента, дня 

працівника харчової промисловості  та Дня 

працівника сільського господарства  

виконано 

2.5  Участь  у  заходах  «Тижня  факультету»,  

присвячених  річниці  факультету  технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва  

виконано 

2.6   
  

Участь  у  заходах  академії  та  факультету,   

присвячених новорічним святам  

виконано 

2.7   
  

Участь  у  виховних  заходах  академії  та  

факультету,  що  будуть  проводитись    

відповідно до поточних наказів, розпоряджень    

виконано 

3  ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО  

СПОСОБУ ЖИТТЯ  

3.1   
  

Участь студентів академічних груп у спортивних  

змаганнях  та  спортивних  святах  та  заходах,  які  

будуть проводитись в академії, на факультеті   

виконано 

3.2   
  

Систематичне  проведення  тематичних  бесід  в  

рамках  кураторських  годин,  спрямованих  на  

пропаганду  здорового способу життя    

виконано 

3.3   
  

Проведення  тематичних  бесід  в  рамках  

кураторських  годин  з  питань  профілактики   

сезонних  захворювань;  організація  зустрічей  з  

фахівцями-медиками  

виконано 

4   
  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-  

ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ  

4.1   
  

Участь студентів академічних груп  у суспільно- 

політичних  та  героїко-патріотичних  заходах  

академії, факультету, міста   

виконано 

4.2   
  

Проведення бесід зі студентами щодо важливості  та 

значимості участі молоді у виборчому процесі  

(вибори різних рівнів)   

виконано 

4.3   
  

Участь  у  заходах  академії  та  факультету,   

присвячених вшануванню Тараса Шевченка   

виконано 

4.4   
  

Виховні  бесіди  зі  студентами  про  духовні   

традиції  та  значення  святкування  Великодніх  

свят на Україні  

виконано 

4.5   
  

Проведення  кураторами  академічних  груп  

тематичних  бесід,  організація  зустрічей  та  

екскурсій  для  студентів,  спрямованих  на  

підвищення  їх  інтелектуального  рівня,  

покращення  та  урізноманітнення  культурного  і   

духовного життя молоді   

виконано 

5    ВИХОВНА РОБОТА В СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКАХ  

5.1   Проведення бесід кураторів академічних груп зі   виконано 



  студентами  щодо  правил  проживання  у  гуртожитку 

академії  

виконано 

5.2   
  

Поточне  відвідування  кураторами  академічних  

груп  студентів,  які  мешкають  у  гуртожитку  

академії  

виконано 

5.3   
  

Участь  викладачів  кафедри  годівлі та зоогігієни 

сільськогосподарських тварин  у  чергуванні  в  

гуртожитках  академії  згідно  з  графіком  

чергувань, який визначається по факультету   

виконано 

5.4   
  

Участь  студентів  у  конкурсах  та  громадських  

заходах,  які  проводяться  в  академії  щодо  

покращання  умов  проживання  в  гуртожитку  

(конкурс на кращу кімнату, дні чистоти тощо)  

виконано 

  

Відповідальна по кафедрі   

за виховну роботу                 Т. РАК  

   
   
  
   
  


