
Додаток 2 
до наказу ректора 

від _______ № ___ 
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ  

наставників академічних груп першого курсу  
 

Час 
(орієнтовн

ий час 
початку 

та 
тривалост
і доповіді) 

Тема заняття Мета і завдання Роздатковий матеріал Доповідачі 

 
10:00 – 
10: 45 

Виховання 
особистості 
студента крізь 
призму функцій 
наставника 
академічної 
групи 
(лекція-диспут) 
 

Мета: знайомити наставників академічних груп із 
актуальними проблемами виховної роботи у контексті 
їх обов’язків. 
Завдання: 

–  розкрити особливості реалізації основних 
функцій наставника у вищому навчальному закладі; 

– окреслити пріоритетні напрями змісту виховної 
роботи наставника академічної групи 

Пам’ятка наставника 
академічної групи  щодо 
реалізації головних функцій  

Д-р пед.-наук, 
професор, 
завідувач кафедри 
педагогіки 
Сопівник Р.В. 

Запитання та відповіді 
11:00 – 
11:45 

Психологічні 
механізми 
адаптації 
студентів 
першого курсу до 
навчання в 
НУБіП України 
(лекція-тренінг) 

Мета: розкрити наставникам академічних груп 
психологічні механізми адаптації студентів до умов 
вищого навчального закладу  
Завдання:  

– ознайомити наставників академічних груп з 
методиками діагностики адаптаційних здатностей 
студентів;  

– виокремити основні проблеми дезадаптивності 

Методики діагностики 
адаптаційних здатностей 
студентів 

кандидат.пед. 
наук, доцент 
кафедри 
психології 
Мартинюк І.А. 



 молоді та розкрити способи її подолання 
Запитання та відповіді 
12:00 – 
12:45 

Методики 
діагностики 
особистості і 
колективу 
студентів 
наставником 
академічної 
групи 
 
(майстер-клас) 

Мета –забезпечити оволодіння науково-педагогічними 
працівниками методиками діагностики особистості і 
колективу студентів 
Завдання: 

– ознайомити наставників академічних груп із 
головним діагностичним інструментарієм вивчення 
особистості і колективу; 

– сформувати у НПП навички добору валідних 
діагностичних методик, обробки і використання у 
виховній роботі зі студентами діагностичних даних; 
підготовки валідних тестових завдань; 

Перелік методик діагностики 
особистості студента і 
студентського колективу з 
короткою анотацією щодо їх 
реалізації 

Канд..пед.наук, 
доцент кафедри 
педагогіки 
Маценко Л.М. 

Запитання та відповіді 
14:00– 
14:45 

Планування 
виховної роботи 
наставником 
академічної 
групи. Форми і 
методи 
виховання.  
(тренінг) 

Мета – ознайомити наставників академічних гру з 
особливостями планування виховної роботи, 
головними формами і методами виховання.  
Завдання: 

– показати наставникам академічної групи 
алгоритм планувальної діяльності у контексті 
реалізації виховних завдань у студентській групі;  

– актуалізувати знання та вміння застосування 
форм і методів виховання у роботі зі студентами 
академічної 

Різні види планів виховної 
роботи (семестровий, річний, 
квартальний, тижневий). 

Канд. пед. наук, 
доцент кафедри 
педагогіки 
Виговська С.В. 

Запитання та відповіді 
15.00 –  
15.45 

Етичні засади 
педагогічної 
взаємодії 
наставників 

Мета – ознайомити наставників академічних груп із 
основними вимогами щодо побудови етичних взаємин 
зі студентами академічної груп 
Завдання: 

Зброшуровані методичні 
матеріали  

Канд. пед. наук, 
доцент кафедри 
педагогіки 
Каленський А.А. 



академічних груп  
і студентів 
(лекція-тренінг) 

- передати наставникам академічних груп знання 
про морально-етичні норми і правила; 

- сформувати у наставників мотиваційно-вольовий  
компонент морально-етичної поведінки 

Запитання та відповіді 
16.00 –  
16.45 

Реалізація 
індивідуальних 
нахилів студентів 
у творчій і 
спортивній 
діяльності та 
громадському 
житті 
універистету 
 

Мета – ознайомити науково-педагогічних працівників 
з гуртками, студіями, художніми колективами, 
спортивними секціями та громадськими формами 
самореалізації НУБіП України  
Завдання: 

- передати наставникам академічних груп 
інформацію про творчі колектив університету; 

- ознайомити наставників академічних груп із 
спортивними секціями та абонементними 
групами, що функціонують в університеті; 

- розкрити наставниками особливості діяльності 
органів студентського самоврядування НУБіП 
України.  

 Д-р філософ. наук, 
професор, завідувач 
кафедри 
культурології  
Майданюк І.З., 
Старший викладач, 
завідувач кафедри 
фізичного 
виховання  
Костюк М.В., 
Голова студентської 
організації НУБіП 
України  
Мялук В. 

Запитання та відповіді 
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