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П Л А Н 

Виховної роботи куратора 2-ї групи другого курсу  агрономічного 

факультету доцента Єремко Л.С. на 2019-2020 навчальний рік 

 

№  

з/п 

Назва заходу  Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 2 3 4 

1. Організаційне забезпечення виховної роботи 

1. Проведення виховних годин: 

- Складання плану культурно-масових 

заходів групи на навчальний рік. 

- Проведення співбесіди із студентами щодо 

мотивації користуванням бібліотечним 

фондом академії. 

- Залучення фахівців для проведення 

тематичних зборів з питань етичного, 

правового, медико-санітарного виховання 

студентів. 

 

Впродовж 

року, згідно 

розкладу 

 

2. Обговорення результатів атестації студентів 

з метою виявлення резервів покращення 

навчання, та відвідування занять 

Згідно 

графіку її 

проведення 

 

3. Обговорення стану підготовки студентів до 

екзаменаційної сесії 

Згідно 

графіку її 

проведення 

 

4. Аналіз результатів сесії з метою виявлення 

резервів покращення навчання 

лютий, 

червень 

 

5. Проведення індивідуальних бесід із 

студентами, які мають багато пропусків і 

низькі бали у навчанні 

Впродовж 

року 

 

6. Інформування батьків про результати Після  



атестації та сесії студентів отримання 

результатів 

2. Трудове виховання 

1. Залучати студентів до робіт по благоустрою 

та підтриманню належного порядку на 

закріпленій за факультетом території та 

поблизу гуртожитків, де проживають.   

Вересень-

листопад 

2018 року, 

березень-

травень 

2019 року 

 

2.  Організація студентів для надання допомоги 

в проведенні комплексу 

сільськогосподарських робіт в ДП НДГ 

«Ювілейний» ПДАА  

Згідно 

розпоряджень 

деканату 

 

3. Ознайомлення студентів із організацією 

виробництва сільськогосподарської 

продукції у фермерських господарствах 

країн ЄС  

Впродовж 

року 

 

3. Виховання любові до обраної професії 

1. Залучати студентів до роботи в науково-

дослідних гуртках, що функціонують на 

агрономічному факультеті, згідно інтересів 

та вподобань 

Впродовж 

року 

 

2.  Орієнтувати студентів на можливість 

використання новітніх технологій для 

поглибленого вивчення предметів 

агрономічного профілю з метою їх 

подальшого використання в майбутній 

роботі 

Впродовж 

року 

 

3. Разом із студентами групи допомогти 

деканату в організації та проведенні круглих 

столів і бесід.  

Впродовж 

року 

 

4.  Патріотичне виховання  

1.  Організувати проведення лекцій на теми: 

«Історія, культура, віра українського 

народу», «Страхіття голодомору 1933-1934 

рр.», «Український народ у Великій 

Вітчизняній Війні»,  «Боротьба українців за 

свою незалежність у наш час» 

Впродовж 

року 

 

2. Екскурсії до музею історії ПДАА, 

Полтавського краєзнавчого музею, Музею 

Полтавської битви 

Впродовж 

року 

 

  3. Виховувати почуття любові до Батьківщини, 

поваги до батьків і оточуючих 

Впродовж 

року 

 

4. Участь у заходах до дня Перемоги (мітинги, травень  



зустрічі з ветеранами ВВВ та АТО, 

спартакіада між студентами факультетів) 

2019 року 

1. Етичне, естетичне та правове виховання 

1. Залучати студентів до участі в гуртках 

народного та спортивного танців, колективу 

хорової пісні «Маланка», КВК, гуртку 

аматорського мистецтва, вокально-

інструментальних ансамблів та ін. 

Постійно, 

впродовж 

року 

 

2. Зробити проект «Святковий настрій» до 

Різдва серед ЗВО 2 курсу факультету 

агротехнологій та екології. 

Впродовж 

року 

 

  3. Знайомство студентів із духовною 

спадщиною Полтавщини, видатними 

земляками минулого і сьогодення 

Впродовж 

року 

 

2. Медико-санітарне виховання 

1. Пропагувати серед студентів здоровий 

спосіб життя 

Впродовж 

року 

 

2. Проводити бесіди з питань здорового 

способу життя. Висвітлити питання 

особистої гігієни студента 

Впродовж 

року 

 

3. Організовувати студентів для дотримання 

належного санітарного стану  в гуртожитках, 

аудиторіях, їдальні, місцях загального 

користування, громадських місцях 

Впродовж 

року 

 

4. Проведення бесід із студентами на теми 

«Проблеми харчування і здоров’я сучасної 

молоді», «Негативний вплив шкідливих 

звичок на організм людини», «Проблема 

ВІЛ, СНІДу в Україні» 

Впродовж 

року 

 

5. Переглянути у методичному кабінеті фільми 

з питань небезпеки для здоров’я паління, 

алкоголю, наркотиків 

Впродовж 

року 

 

3. Фізичне виховання 

1. Залучати студентів до занять в спортивних 

гуртках і секціях  

Впродовж 

року 

 

2. Пропагувати серед студентів заняття 

фізичним вихованням та спортом 

Впродовж 

року 

 

    Куратор 2-ї групи 2 курсу,  доцент                                             Єремко Л.С. 

 

План виховної роботи куратора 2 курсу 2-ї групи факультету агротехнологій 

та екології розглянутий на засіданні кафедри  «___» ____________ 2019 р., 

протокол № ___. 

 


