
ЗВІТ 
виконання організаційних заходів із здобувачами вищої освіти 

спеціальності 201 Агрономія факультету Агротехнологій та екології 

академічної групи № 1 за 2018-2019 навчальний рік 

 

куратор групи - доцент кафедри рослинництва Міленко Ольга Григорівна 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 

1. Організаційне забезпечення виховної роботи 

1. Проведення виховних годин  

- Знайомство із історією академії, факультету, 

міста, області, України. 

- Виховання патріотизму у молоді в умовах 

бойових дій на території нашої держави.  

- Розробка і складання плану культурно-масових 

заходів групи на навчальний рік. 

Один раз 

на 

тиждень, 

згідно 

розкладу  

виконано 

2. Обговорення результатів атестації студентів з 

метою виявлення резервів покращення навчання, 

та покращення відвідування занять 

Не пізніше 

ніж через 

тиждень 

після її 

проведення 

виконано 

3. Обговорення стану підготовки студентів до 

екзаменаційної сесії  

листопад  

травень 
виконано 

4. Аналіз результатів сесії та обговорення їх з 

метою висвітлення прихованих можливостей 

студентів стосовно покращення результатів 

навчання 

лютий,  

червень 
виконано 

5. Проведення індивідуальних бесід із студентами, 

які не встигають у навчанні, мають негативну 

поведінку та багато пропусків занять 

впродовж 

року 
виконано 

6. Інформування батьків про результати атестації та 

сесії студентів 

Після 

отримання 

їх 

результатів 

виконано 

7. Залучання студентів до перегляду відеофільмів 

виховного, патріотичного та професійного 

спрямування у методичному кабінеті академії 

впродовж 

року 
виконано 

2. Трудове виховання 

1. Систематично залучати студентів до робіт на 

колекційній ділянці кафедри рослинництва, по 

благоустрою, озелененню академії та наведенні 

порядку на території, закріпленій за факультетом, 

а також поблизу гуртожитків, де вони 

впродовж 

року 
виконано 



проживають 

    

2. Разом із деканатом організовувати студентів для 

проведення комплексу сільськогосподарських 

робіт на дослідному полі ПДАА с. Бречківка 

Згідно 

розпорядже

ння 

деканату 

виконано 

3.  Залучати студентів для проведення різних 

сільськогосподарських робіт по догляду за 

посівами та збиранню врожаю у господарствах 

області 

Згідно 

розпорядже

ння 

деканату 

виконано 

4. Ознайомлення студентів із організацією 

сільськогосподарського виробництва у 

фермерських господарствах Німеччини, 

Великобританії, Франції…  

впродовж 

року 
виконано 

5. Зустрічі студентів з провідними вченими та  

організаторами виробництва продукції 

рослинництва в провідних агрономічних фірмах 

та господарствах різних форм власності 

впродовж 

року 
виконано 

3. Виховання любові до обраної спеціальності 

1.  Залежно від інтересів та вподобань студентів, 

залучати їх до роботи в науково-дослідних 

гуртках відповідних кафедр факультету  

впродовж 

року 
виконано 

2. Інформувати студентів про можливості та 

напрямки використання мережі Internet з метою 

поглибленого вивчення предметів агрономічної 

спеціальності, а також пошуку матеріалів по 

темах їх майбутніх дипломних робіт 

впродовж 

року 
виконано 

3. Разом із студентами групи допомогти деканату в 

організації та проведенні круглих столів і бесід на 

тему: “Хвала рукам, що пахнуть хлібом”, 

“Почесна професія – бути агрономом”, “Земля – 

наше найбільше багатство ”, „Ними пишається 

наша Україна”, тощо. 

впродовж 

року 
виконано 

4.  Організувати екскурсію студентів у одне із 

передових господарств області (СВК „Маяк” 

Котелевського району, АФ „Агроекологія” 

Шишацького району, ТОВ „Рост-Агро” 

Кременчуцькогокого району, Шарай 

Новосанжарського району, тощо)  

впродовж 

року 
виконано 

5. Залучення студентів до науково-дослідної роботи 

на кафедрах факультету 

впродовж 

року 
виконано 

4. Патріотичне виховання 

1. Організувати проведення лекцій на тему: впродовж виконано 



“Становлення молодої держави України”, 

“Історія козацтва”,  «Патріотизм та захист 

Батьківщини. АТО». 

року 

2. Екскурсії до музеїв історії Полтавської державної 

аграрної академії, Полтавського краєзнавчого 

музею, музею Полтавської битви, музею 

І.П.Котляревського та інших видатних людей. 

впродовж 

року 
виконано 

3. Формування у студентів почуття любові до 

рідного краю, землі, батьків; поваги до людей 

похилого віку; гордості за свою Батьківщину, за 

свій народ. 

впродовж 

року 
виконано 

4. Участь у заходах до Дня Перемоги (мітинги, 

зустрічі з ветеранами ВВВ та АТО, спартакіада 

між студентами факультетів) 

 

Травень 

2019 року 
виконано 

5. Етичне, естетичне та правове виховання 

1. Залучати студентів до участі в гуртках народного 

та спортивного танців, колективу хорової пісні, 

ансамблю народної пісні „Маланка”, КВК, гуртку 

аматорського мистецтва, вокально-

інструментальних ансамблів та ін. 

впродовж 

року 
виконано 

2. Організувати студентів для участі в культурно-

масових заходах, що проводяться в академії та на 

факультеті, а саме: “Студент року”, “Тиждень 

факультету”, “Студентська весна”, „Новорічний 

вогник”, „День міста” та ін. 

впродовж 

року 
виконано 

3. Знайомити студентів з духовною спадщиною 

Полтавщини:  організовувати відвідування 

галереї мистецтв, обласної бібліотеки та 

ботанічного саду ім. М.М.Гришка Полтавського 

педагогічного університету 

впродовж 

року 
виконано 

4. Проводити бесіди на теми: „Права та обов’язки 

студентів в суспільстві”, „Моя академія – мій 

другий дім”, „Сім’я – основа суспільства і нації” 

«Здоровий спосіб життя» 

впродовж 

року 
виконано 

5. Вивчення на лекціях і семінарських заняттях 

української і зарубіжної культури, звичаїв та 

обрядів українського народу, моралі та 

загальнолюдських цінностей 

впродовж 

року 
виконано 

6. Вшанування ветеранів факультету, заслужених 

випускників та викладачів ПДАА 
впродовж 

року 
виконано 



7. Проведення студентських тематичних вечорів 

відпочинку, зустрічей з діячами культури 
впродовж 

року 
виконано 

6. Медико-санітарне виховання 

1. Проводити бесіди із студентами стосовно 

дотримання належного санітарного стану в 

гуртожитках, аудиторіях, їдальні, місцях 

загального користування, громадських місцях 

впродовж 

року 
виконано 

2. Організувати зустрічі студентів із лікарем-

венерологом, наркологом та психологом. 

Організувати диспут на теми: «Здоровий спосіб 

життя в сучасних умовах», « Правильне 

харчування – залог здоров’я людини» 

впродовж 

року 
виконано 

3. Пропагувати серед студентів здоровий спосіб 

життя. Пояснювати шкідливість для здоров’я 

молодого організму паління, вживання алкоголю, 

наркотиків. Провести тематичну бесіду на тему: 

”СНІД – чума людства ” 

впродовж 

року 
виконано 

4. Переглянути у методичному кабінеті фільми з 

питань небезпеки для здоров’я паління, вживання 

алкоголю, наркотиків 

Листопад 

2018р.,бе

резень 

2019 р. 

виконано 

7. Фізичне виховання 

1. Залучення студентів до участі в роботі 

спортивних секцій, що працюють в академії 

(легка атлетика, гирьовий спорт, футбол, 

волейбол, баскетбол, пауерліфтинг та ін.). 

впродовж 

року 
виконано 

2. Участь у спортивних змаганнях на першість 

академії, а також у міжвузівських та міських 

змаганнях 

впродовж 

року виконано 

3. Пропагування серед студентів корисного 

значення для здоров’я заняття спортом, 

запрошуючи викладачів кафедри фізичного 

виховання та спорту. 

Постійно 

впродовж 

року 
виконано 

4.  Формування фізичної культури і спортивної 

майстерності на заняттях з фізичного виховання 

Постійно 

впродовж 

року 

виконано 

 

 

 

2 вересня 2019 року                                                                            Міленко О.Г. 


