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 з виховної роботи куратора 4 групи 2 курсу факультету 

агротехнологій і екології Антонець М.О. за 2019-2020 навчальний рік 

1. Регулярно проводила кураторські години. 

2. Обговорювали підсумки екзаменаційних сесій. 

3. Проводила бесіди щодо заохочення ЗВО вивчати іноземну мову. 

4. Залучала студентів у  гуртки  студентського наукового товариства. 

5. Відвідувала студентів, що проживають у гуртожитку. 

6. Залучала студентів до праці на закріпленій за факультетом території, у 

теплицях, на подвір’ї академії, на кафедрі. 

7. Відбувся перегляд фільму «Королева Катве» і провели дискусію після 

фільму щодо життя людей в Уганді 19.09.19. 

8. Відвідали відділ документів із природничих та аграрних наук Полтавської 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського 

30.09.19 з приводу 135-ї річниці створення Полтавського дослідного поля. 

9. Відвідували концертний зал «Листопад» з приводу 80 річниці з дня 

народження Германа Юрченка, видатного митця України 10.10.2019. 

10. Залучала ЗВО до святкування 100-річчя ПДАА і до акції «100 добрих 

справ». 

11. Залучала студентів до проведення тижня факультету агротехнологій та 

екології 14 листопада 2019 року на фіточаювання. 

12. Проводила бесіду щодо дотримання студентами належного санітарного 

стану в гуртожитках і збереження державного майна. 

13. Залучала студентів до участі у спортивних змаганнях серед факультетів. 

14. Відвідували театр імені М.Гоголя у вересні і жовтні 2019 року. 

15. Провела програму щодо профілактики ВІЛ, СНІДу «Цінуй життя» 2 

грудня 2019 року. 

16. 25 лютого 2020 року відвідали виставку «Вчений-Людина-Громадянин», 

присвячену 80 – й річниці з дня народження професора кафедри 

землеробства і агрохімії М.Опари. Студентам споловся вислів вченого: 

«На землі треба господарювати, а не експлуатувати її».  



17. Провела зустріч із героєм голлівудського документального фільму 

«Майже святий», організатором кругосвітнього велообігу 2018-2019, 

батьком 35 усиновлених і трьох біологічних дітей, доктором богослів’я, 

соціологом, майстром спорту з боротьби, відомим шахістом, 

письменником, журналістом, співаком, капеланом, видатним 

громадським діячем України, пастором «Церкви добрих змін» з 

Маріуполя Геннадієм Мохненко, що відбулася 12 березня 2020 року в 

ПНПУ імені В.Короленка на ХІХ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Технології професійної підготовки майбутнього вчителя: 

сучасні моделі і компетентнісний дискурс педагогіки А.С. Макаренка». 


