
 

Додаток 2 

до наказу ректора 

від _______ № ___ 

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ  

з підвищення педагогічної майстерності  

наставників академічних груп НУБіП України 

Час 
(орієнтовн

ий час 

початку 

та 

тривалост

і доповіді) 

Тема заняття Мета і завдання Роздатковий матеріал Доповідач 

 

10:00 – 

10:30 

Про важливість 

виховання 

особистості 

майбутнього 

фахівця 

 

Мета – підкреслити наставникам академічних груп 

важливість їх покликання і обов’язку щодо виховання 

особистості майбутнього фахівця  

Завдання: 

– актуалізувати потреби наставників академічних 

груп у здійсненні виховної роботи з підопічними 

студентами; 

– розкрити концептуальні основи виховної роботи в 

університеті 

Електронний варіант 

презентаційного матеріалу 

ректор НУБіП 

України, член-

кореспондент 

НАПН України, 

доктор пед. наук, 

професор кафедри 

педагогіки  

Ніколаєнко 

Станіслав 

Миколайович 

Запитання та відповіді 

10:35 –  

11:05 

 

Роль і місце 

вихователя та 

наставника 

студентської 

групи у роботі зі 

студентами в 

гуртожитках 

Мета: узагальнити та систематизувати знання 

наставників академічних груп стосовно проведення 

виховної роботи в гуртожитках студмістечка НУБіП 

України. 

Завдання: 

- наголосити на значенні роботи вихователя та 

наставника академічної групи у гуртожитках; 

Електронний варіант 

презентації. 

директор 

Навчально-

наукового центру 

виховної роботи і 

соціального 

розвитку НУБіП 

України, 



студмістечка 

НУБіП України 

- надати практичні поради щодо організації 

виховної роботи у гуртожитках НУБіП України. 

канд. психол. наук, 

доцент кафедри 

соціальної роботи 

та інформаційних  

технологій в освіті  

Ржевський 

Геннадій 

Миколайович 

Запитання та відповіді 

11:10 – 

11:40 

Організаторська 

робота 

наставника 

академічної  

групи зі 

студентами  

Мета – ознайомити наставників академічних груп з 

методичними засадами виховної роботи в НУБіП 

України  

Завдання: 

- розкрити зміст, форми і методи роботи наставника 

академічної групи зі студентами; 

- надати практичні поради щодо здійснення 

наставником академічної групи своїх функцій. 

 

Навчальний посібник 

«Організаторська робота у 

студентській групі» (автори: 

Шинкарук В.Д., Ковальчук Т.І.) 

канд. пед. наук, 

доцент кафедри 

соціальної 

педагогіки та 

інформаційних 

технологій 

Ковальчук 

Тамара Іванівна  

Запитання та відповіді 

11:45 –  

12:15 

 

Застосування 

тренінгової 

технології у 

формуванні 

здорового 

способу життя  

майбутнього 

фахівця 

Мета – показати практичне застосування тренінгової 

технології у вихованні особистості майбутнього 

фахівця.   

Завдання: 

-  розкрити особливості тренінгової технології; 

- навести приклади застосування інтерактивних методів 

навчання у вихованні особистості майбутнього фахівця. 

Електронний варіант 

презентаційного матеріалу 

доктор пед. наук, 

професор кафедри 

педагогіки 

Васюк Оксана 

Вікторівна 

Запитання та відповіді 

12:20 – Методика Мета – привернути увагу наставників студентських Електронний варіант канд. пед. наук, 



12:45 

 

виховання у 

студентів 

несприйнятли-

вості до 

наркотичних 

речовин 

груп до проблеми вживання наркотичних речовин та 

озброїти їх сучасними методиками профілактики 

наркотичної залежності. 

Завдання: 

- надати інформацію про наслідки вживання 

наркотичних речовин, поради вчених щодо 

викорінення шкідливих звичок; 

- ознайомити наставників з сучасними програмами і 

методиками відмови від наркотичних речовин. 

презентаційного матеріалу, 

методичні рекомендації щодо 

формування здорового способу 

життя 

доцент кафедри 

педагогіки 

Маценко Леся 

Миколаївна 

Запитання та відповіді 

12.50 – 

13.20 

Мистецтво 

публічного 

виступу 

наставника 

академічної 

групи 

Мета: ознайомити викладачів з методами правильного 

виступу перед аудиторією. 

Завдання: 

- ознайомити наставників з інформацією про 

біохімічні процеси страху публічного виступу; 

- надати інформацію про зацікавленість і 

утримання контакту з аудиторією; 

- продемонструвати план створення і структуру 

публічного виступу; 

- з’ясування коректної мети публічного виступу. 

Електронний варіант 

презентації. 

доктор пед. наук, 

доцент кафедри 

педагогіки 

Кучай 

Олександр 

Володимирович 

 

 

Запитання та відповіді 

 


