
ЗВІТ З ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИРОДНИЧОМУ 
ФАКУЛЬТЕТІ ЗА 2019-2020 Н.Р. 

 
Виховна діяльність на природничому факультеті здійснюється згідно 

Концепції виховної роботи Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, Положення про виховну роботу та 
Положення про Раду з організації виховної діяльності. До управління та 
реалізації виховної діяльності на факультеті залучені декан факультету, 
заступник декана з виховної роботи, професорсько-викладацький склад, 
куратори академічних груп, Студентська рада факультету. 

Основна мета виховної роботи – набуття молодим поколінням 
соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 
досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у 
молоді національної свідомості, розвиненої духовності, моральної, 
художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури, 
працелюбності, соціальної активності, здорового способу життя. 

За звітний період 2019-2020 н.р. ініційовано проведення таких 
просвітницьких, культурно-дозвіллєвих та профорієнтаційних заходів: 

1. день знань (Урочиста церемонія посвяти в студенти) урочистості з 
нагоди Дня знань. Даний захід передбачає знайомство першокурсників із 
професорсько-викладацьким складом факультету, кураторами та 
студентською радою (серпень 2019); 

2. відбулася зустріч зі студентами І курсу щодо роз’яснення правил 
користування фондами бібліотек університету та міста (вересень 2019); 

3. екскурсія для студентів-першокурсників музейними комплексами 
факультету, навчальними корпусами ПНПУ імені В. Г. Короленка 
(вересень 2019); 

4. проведення Дня чистоти (вересень 2019); 
5. щорічний конкурс-презентація композицій із природного матеріалу 

«Засяяла в осінніх барвах Полтавщина». У ході заходу студенти та школярі 
м. Полтави та області створювали різноманітні композиції із природного 
матеріалу (вересень 2019); 

6. презентація студентів-першокурсників з нагоди Дня працівників  
7. освіти «Природничий запалює таланти» (жовтень 2019); 
8. проведення Дня радості (жовтень 2019); 
9. організація спортивних змагань для студентів 1-2 курсів; 
10. бесіди зі студентами в кімнатах гуртожитку про шкідливість 

тютюнопаління та заборону вживання алкоголю в гуртожитку 
(жовтень 2019 ); 

11. партнерська участь у реалізації міського благодійного 
студентського балу «Допомогти так легко» (листопад 2019); 

12. проведення кураторських годин щодо протидії булінгу 
(жовтень 2019); 

13. день відкритих дверей на природничому факультеті 
(листопад 2019); 



14. участь у благодійних акціях на підтримку фонду Хелп Груп 
(січень 2020); 

15. залучення до проведення Акції «Серце до серця» (березень 2020); 
16. здійснено презентацію спеціальностей Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка для учнів 
старших класів Полтавської обласної гімназії-інтернату для обдарованих 
дітей із сільської місцевості імені А. С. Макаренка (березень 2020); 

17. проведено Всеукраїнський форум молодих науковців. 
«Управління навчально-виховним процесом нової української школи в 
контексті реформи впровадження інклюзивної освіти в Україні» (квітень 
2020 в Zoom); 

18. тренінг «Проблема національної ідентичності та формування 
якостей патріотизму» (квітень 2020 Zoom); 

19. виконання обов’язків кураторів академгрупи: індивідуальні та 
групові бесіди, консультації щодо обрання СОП або вибіркових дисциплін, 
моніторинг стану заборгованості оплати за навчання; 

20. проведено Тиждень природничого факультету (проведено 
половину тижня, друга половина в Zoom) березень 10.03. по 17.03. 2020 р; 

21. студенти 1-5 курсів та викладачі природничого факультету взяли 
участь у флешмобі до Дня вишиванки (травень 2020); 

22. відбулося розширене відео засідання в програмі Zoom 
Студентського наукового товариства з теми «Україна та Євроінтеграційний 
союз» 16.05.2020 р;. 

23. проведено профорієнтаційний захід Zoom «Майбутні магістранти 
природничого факультету» презентовано магістратури зі спеціальності 073 
«Менеджмент», 014 «Середня освіта (Біологія)», 091 «Біологія», 014 
«Середня освіта (Хімія)», 102 «Хімія», 101 «Екологія» для випускників 
Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка (травень 2020) Zoom; 

24. для магістрантів управлінських спеціальностей «Управління 
навчальним закладом», «Управління проектами», «Управління інноваційною 
діяльністю» проведено ряд семінарів, тренінгів, круглих столів, виїзних 
екскурсій щодо вивчення особливостей менеджменту загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів, специфіку діяльності державної влади та 
місцевого самоврядування (протягом року); 

25. проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» 
(XXVII КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), (травень 2020) Zoom; 

Виховна діяльність кафедр природничого факультету спрямована на 
розвиток діяльності студентського самоврядування, захист соціальних, 
культурних, науково-освітніх інтересів, сприяння гармонійному розвитку 
особистості. Ця мета реалізується через системне виконання завдань за різними 
напрямами: 

- моніторинг відвідування та успішності студентів; 



- організація екологічних заходів, морально-естетичних, тематичних 
вечорів; 

- організація самоврядування у гуртожитках університету, контроль за 
дотриманням мешканцями дисципліни і правил проживання. 

Заходи у сфері соціально-гуманітарного та екологічного виховання 
студентів: 

- обов’язкове проведення виховної роботи серед студентів з метою 
формування цінностей суспільства; 

- виховання мотивації до навчання, отримання знань, оволодіння 
спеціальністю, формування потреби в безперервному самостійному навчанні, 
розвитку уміння і навичок самоосвіти за допомогою освоєння і користування 
сучасними інформаційними технологіями; 

- істотно підвищити роль фізичного виховання і спорту для забезпечення 
гармонійного розвитку та психофізичних можливостей студентів; 

- виховання екологічної культури студентів та ощадливого ставлення до 
збереження природних ресурсів. 

Спортивно-оздоровча робота, пропаганда здорового способу життя, 
підвищення якості організації роботи з фізичного виховання шляхом: 

- активізацію молодіжного руху за здоровий спосіб життя; 
- набуття та засвоєння молоддю нових знань про здоровий спосіб життя; 
- підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики 

паління, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД; 
- вивчення, обмін і розповсюдження кращого досвіду із запобігання 

негативним проявам серед молоді засобами мистецтва, використовуючи їх 
вокальні, хореографічні, художньо-спортивні здібності. 

Важлива частина діяльності куратора – індивідуальне спілкування зі 
студентами. Завдяки йому вдається своєчасно вирішувати проблеми, які 
постають перед молоддю. Велика увага приділяється організації виховної 
роботи у гуртожитках. Вихованню високих естетичних смаків, загальної 
культури особистості сприяє відвідування групами на чолі із кураторами 
театральних вистав, мистецьких виставок, концертів. Формуванню активної 
життєвої позиції студентів сприяє широке залучення їх до особистої участі у 
факультетських, університетських та міських заходах (презентації груп і курсів, 
профорієнтаційні заходи для вступників, співпраця із закладами позашкільної 
екологічної освіти, професійні свята тощо).  

Кафедрою педагогічної майстерності та менеджменту імені 
І. А. Зязюна ініційовано проведення виховних заходів, які спрямовані на 
формування професійної культури майбутнього вчителя: 

− педагогічний вернісаж «Хочу бути хорошим учителем»; 
− турнір «Сходинка до педагогічної майстерності; 
− діалог старшокурсників з першокурсниками «Гортаючи сторінки 

«Педагогічної поеми»; 
− діалог студентів ІІІ курсу з другокурсниками за книгою 

В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям». 



Проведення вищеназваних заходів стало доброю традицією та 
підґрунтям для вшанування пам’яті видатних педагогів. 

Проводяться традиційні виїзні екскурсії до Павлишської ЗОШ імені 
В. О. Сухомлинського, Педагогічно-меморіального музею А. С. Макаренка.  

Плідно працюють при кафедрі 2 науково-педагогічні комплекси: 
«Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту – Полтавський 
літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка», «Кафедра педагогічної 
майстерності та менеджменту – Полтавська мала академія мистецтв імені 
Р. Кириченко». 

Виховна діяльність кафедри поєднує індивідуальний підхід із 
колективною, творчою діяльністю, яка має особисту та громадську 
значущість. У цьому полягає особливість виховної роботи, яка забезпечує 
творчу діяльність, самовиявлення, самореалізацію особистості, 
прогнозування й проектування стосунків, формування цілісної культури 
особистості. 

З метою створення умов для формування професіональної культури 
майбутніх учителів, їх гармонійного духовного розвитку викладацький 
колектив кафедри проводить особистісне консультування, що сприяє 
самопізнанню та самореалізації студентів. Використання викладачами 
технологій співробітництва дозволяє створити умови для формування 
самосвідомості, відповідальності, толерантності, поваги та самоповаги. 
Застосування на заняттях інтерактивних технологій створює умови для 
розвитку позиції життєтворення. 

Для магістрантів управлінських спеціальностей «Управління 
навчальним закладом», «Управління проектами», «Управління інноваційною 
діяльністю» викладачами кафедри педагогічної майстерності та менеджменту 
імені імені І. А. Зязюна (М. В. Гриньовою, А.В.Ткаченком, Н. М. Пивовар, 
О. Г. Ждановою-Неділько, Сас Н. М. Школярем С.П., ініційовано та 
проведено наступні навчальні та культурно-дозвіллєві заходи протягом 2019-
2020 р. 

1. відвідування магістрантами позашкільного навчального закладу 
Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук 
учнівської молоді» (методисти Н. В. Салюк й Л. І. Ворона детально розповіли 
про особливості менеджменту закладу, систему пошуку та роботи із 
обдарованими учнями, введення їх у світ наукових досліджень. Під час 
зустрічі майбутні управлінці дізнались про особливості обласних конкурсів і 
семінарів, які проходять заклад: «Фізика в житті людини», «Кристали: 
структура, властивості», «Здорове життя – успіх буття». Методисти дали 
чіткі та кваліфіковані відповіді на запитання магістрантів; 

2. відвідування Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, де провела екскурсію закладом та ознайомила із 
особливостями його менеджменту Л. В. Сусахіна, заступник директора: 
розповіла про структуру центру та провела екскурсію навчально-дослідною 
ділянкою (закритого та відкритого ґрунту), міні-зоопарком, лабораторією 



зоології та орнітології та кабінетами екологічної творчості. Робота в творчих 
групах спрямована на отримання вихованцями додаткових знань, умінь і 
навичок по догляду за рослинами та тваринами, спостереження та 
експерименти з живими організмами. Другим етапом зустрічі була розповідь 
про методичну базу та статут закладу, навчальний план та сітка всіх гуртків. 
Розповіла Л. В. Сусахіна про кадровий склад, очно-заочну біологічну школу, 
кількість учнів, які навчаються у закладі, фінансування, про структурні 
підрозділи – філії та про оздоровчий табір «Еколог», де проводяться різні 
пізнавальні заходи; 

3. вивчення магістрантами досвіду створення авторського 
художнього проекту Арт-студія «Художник», що діє на базі школи-гімназії 
№32 м. Полтави (маркетологічні дослідження, розробка концепції 
діяльності, складання бізнес-плану, розробка та реалізація складових проекту 
та інші),  а також  відвідування для ознайомлення з результатами 
функціонування проекту – художньою виставкою, присвяченою Великодню 
та реалізовану  за підтримки управління культури та управління освіти 
виконавчого комітету Полтавської міської ради у Полтавському художньому 
музеї (Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка; 

4. участь у заходах, присвячених 34-тій річниці Чорнобильської 
трагедії, у Полтавському політехнічному коледжі ХНУ «ХПІ»; 

5. участь у проекті «Екологічний бумеранг», бесіда щодо 
екологічного менеджменту з начальником управління з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи Полтавської облдержадміністрації В. М. Стеблянка; 

6. відвідування розважально-виховного центру «Ігроленд» та участь 
у прес-конференції «Управління виховною діяльністю недержавної 
позашкільної організації»; 

7. навчальні екскурсії та зустрічі з провідними фахівцями з 
управління навчальними закладами м. Полтави та м. Кременчука 
(І. В. Гальченком – директором Кременчуцького педагогічного училища 
імені А. С. Макаренка), з О. В. Цимбалюк – завідувачем Центру освітніх 
інноваційних технологій м. Полтава, з Послушною М. В. – головним 
спеціалістом відділу експертизи, моніторингу та зв’язків з громадськістю 
департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА; 

8. участь магістрантів у семінарі, ініційованого Центром сприяння 
розвитку територіальних громад. 

Кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології 
− проведення бесід у кураторській групі П-32 на теми патріотичного 

виховання, здорового способу життя, попередження негативних явищ у 
поведінці студентів вищого навчального закладу, інформування молоді щодо 
правового статусу студента Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка (Гомля Л. М.); 

− день міста Полтави (участь студентів П-32 у Міському параді «Полтава 
вишивана», виховна година) (викладачі кафедри); 



− залучення студентів групи П-32 до благодійних акцій для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківської опіки (в День Св. Миколая та новорічні свята) 
(викладачі кафедри); 

− залучення студентської молоді групи П-22 до участі у «Вахті пам’яті 
Небесної сотні» (Гомля Л.М., Гапон С.В.); 

− день захисника України. День українського козацтва. День утворення 
Української Повстанської Армії (Шкура Т.В., Дяченко-Богун М.М., 
Ханнанова О.Р.; 

− підготовка до участі в урочистих зборах факультету з нагоди 
Міжнародного дня студента. Нагородження кращих студентів факультету. 
(викладачі кафедри); 

− кураторська година на тему «Інтеграційні цінності» (Ханнанова О.Р.); 
− кураторська година на тему Тематична бесіда присвячена боротьбі зі 

СНІДом «Запалимо свічку пам’яті » (Ханнанова О.Р.); 
− кураторська година на тему «Чи знаєш ти своє місто?» 

(Ханнанова О.Р.); 
− кураторська година: участь в екологічній акції «Міжнародний день 

чистих берегів» (Шкура Т.В., Дяченко-Богун М.М.); 
− відвідування Полтавської гравіметричної обсерваторії (Оніпко В.В.); 
− участь в Урочистій церемонії посвяти в першокурсники (Оніпко В.В.); 
− участь у турнірі з боулінгу (Оніпко В.В.); 
− кураторська година: бесіда «Про етику міжособистісних стосунків у 

групі (Дяченко-Богун М.М., Шкура Т.В.); 
− кураторська година: « Проведення дослідження з метою визначення 

морально-психологічного клімату у групі » (Дяченко-Богун М.М., Шкура Т.В.); 
− кураторська година: «Про профілактику та запобігання 

розповсюдженню в студентському середовищі негативних явищ (паління, 
пияцтва, наркоманії, СНІДу тощо)». (Дяченко-Богун М.М., Шкура Т.В.); 

− проведення тематичних бесід: роз’яснення правил користування 
фондами бібліотек університету та міста (Дяченко-Богун М.М., Шкура Т.В.); 

− відвідування музею весілля (Ханнанова О.Р.); 
− підтримання санітарно-гігієнічного стану у кімнаті студента(викладачі 

кафедри); 
− проведення виховних годин: «Готовність групи до сесії»; «Як 

позбутися шкідливих звичок»; 
− організація екологічної акції на природничому факультеті 

присвяченому відзначенню «Міжнародного дня чистих берегів» (17 вересня 
2019 р.) (доц. Шкура Т. В.); 

− проведення бесід зі студентами щодо енергозбереження у кімнатах і 
секціях гуртожитку №3 (викладачі кафедри); 

− робота по забезпеченню дотримання чистоти і порядку в аудиторіях та 
кімнатах гуртожитку (викладачі кафедри); 

− організація відпочинку студентів в умовах гуртожитку (Гомля Л. М.). 



− виховні бесіди про дотримання правил проживання у гуртожитку, 
попередження правопорушень (викладачі кафедри); 

− проведення виховних годин: «Успішність у групах та шляхи її 
підвищення», «Особливості майбутньої професії»; «Як позбутися шкідливих 
звичок»; «Правила етикету»; «Готовність групи до сесії»; «День іменинників» 
(викладачі кафедри-куратори груп); 

− організація відпочинку студентів в природі (Гапон С.В.). 
Кафедра біології та основ здоров’я людини 
Куратори кафедри біології та основ здоров’я людини у вересні 

2019 року у гуртожитку № 3 ПНПУ імені В.Г. Короленка провели захід 
«Посвята студентів у мешканці гуртожитку». 

Студенти спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) та разом 
із кураторами відвідали: 

2 курс відвідав: (група П-27) 
1. Літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка; 
2. Художній музей ім. М. Ярошенка; 
3 курс відвідав: (група П-33) 
1. Музей авіації і космонавтики; 
2. Музей Полтавської битви; 
4 курс відвідав: (група П-43) 
3. Музей-заповідник А.С. Макаренка (с. Ковалівка); 
4. Краєзнавчий музей імені В. Кричевського. 
Кафедра хімії та методики викладання хімії 
У академічних групах були проведені виховні години на тему: 

«Підведення підсумків навчання та роботи студентів у 2019-2020н. р.», 
«Правила проживання у гуртожитку», «Структура вищої освіти в Україні». 
Кафедрою проведено комплекс профорієнтаційних заходів: Година цікавої 
хімії «Хімічний дивосвіт», «Хімія і життя»; «Хімічний експериментаріум», 
«Школа хімічної магії». Стендова презентація «Проектна технологія 
навчання хімії». 

Усі студенти ознайомлені з правилами техніки безпеки при роботі в 
лабораторіях, з особливостями навчання за КМСОНП. Викладачі кафедри 
систематично відвідують гуртожиток, проводять бесіди зі студентами з 
правил проживання у гуртожитку. 
 
Кандидат педагогічних наук, 
асистент кафедри біології та основ  
здоров’я людини,  
заступник декана природничого  
факультету з виховної роботи                               Сергій Новописьменний  
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