
П Л А Н 

проведення організаційних заходів з академічною групою  201А_2018_бд_2 

куратором Єремко Л.С. на 2020-2021 навчальний рік 

1. Організаційне забезпечення виховної роботи 

1. Обговорення питань дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку 

академії, присутності на заняттях, участі в культурно-масових та спортивних 

заходах. 

2. Обговорення підсумків поточного контролю знань здобувачів вищої освіти.  

3. Обговорення підсумків екзаменаційних сесій та проведення заходів по 

ліквідації академічної заборгованості.  

4. Мотивація здобувачів вищої освіти щодо вивчення іноземних мов. 

5. Формування знань щодо використання дистанційних технологій у 

навчальному процесі із використанням дистанційних платформ Zoom, Google 

Meet. 

6. Мотивація користування студентами бібліотечним фондом університету.  

7. Організація показу відеофільмів виховного спрямування.  

8. Залучення здобувачів до участі у студентських наукових гуртках.  

9. Залучення фахівців для проведення тематичних зборів з питань духовного, 

етичного, естетичного, правового та медико-санітарного виховання студентів.  

10. Організація екскурсій до музеїв міста, галереї, відвідування театру.  

2. Трудове виховання 

1. Залучення здобувачів до прибирання та озеленення території університету.  

2. Залучення здобувачів до праці на закріпленій за факультетом території, у 

теплицях, на ділянках кафедри  рослинництва, розташованих на території 

Ботанічного саду  Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка.  

3. Патріотичне виховання 

1. Формування у здобувачів дбайливого ставлення до державного майна в 

аудиторіях, лабораторіях, гуртожитках, побутових приміщеннях.  

2. Проведення круглих столів на тему любові до України, державної мови, 

родини.  
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5. Залучення здобувачів до проведення наукових досліджень в умовах академії 

та на виробництві.  

6. Залучення здобувачів до участі в наукових студентських конференціях та 

публікацій наукових тез і статей.  

4. Етичне, естетичне та правове виховання 

1. Залучення компетентних фахівців для проведення бесід з питань правової 

поведінки.  

2. Виховання у студентів потреби і здатності створювати прекрасне в житті та 

мистецтві на основі розвитку власних творчих здібностей, опанування знань 

і практичних умінь у певному виді мистецтва. 

3. Виховання  культури особистості та здорового способу життя студентської 

молоді. 

4. Залучення студентів до участі в гуртках художньої самодіяльності, 

обговорення науково-популярної та художньої літератури, перегляду 

фільмів.  

5. Медико-санітарне виховання 

1. Проведення бесід щодо попередження розповсюдження вірусних інфекцій. 

2. Проведення бесід з питань небезпеки вживання алкоголю, паління, наркотиків.  

3. Залучення фахівців-медиків для проведення бесід з питань правильного 

харчування та ведення здорового способу життя.  

4. Обговорення дотримання заходів належного санітарного стану в гуртожитках, 

навчальних корпусах, санвузлах, інших громадських приміщеннях, на 

території академії.  

6. Фізичне виховання 

1. Залучення здобувачів до участі у діяльності спортивних гуртків і секцій.  

2. Залучення здобувачів до участі у спортивних змаганнях серед вищих 

навчальних закладів України.  
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