
Звіт 

з організації виховного процесу 

кафедри польових і овочевих культур

агробіотехнологічного факультету

за 2022-2023 н.р.
Підготувала 

Куратор академічних груп 
бак-201-2к-1а, бак-201-2к-1б

к.т.н., асистент Валентюк Н.О.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ПОЛЬОВИХ І ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР



24.08.2022р. Загальнофакультетська кураторська 

година до Дня Незалежності

Зустріч підготовлено заступником

декана з виховної роботи Балан Г.О.,
та завідувачем бібліотеки Крайтель

О.П..



24.08.22р. Загально-університетська кураторська година 
«Героїчна боротьба українського народу за збереження 

суверенітету власної держави та ідеалів національної гідності»

Зустріч підготовлена викладачем 

кафедри філософії, історії і політології 

Телим І.В., 



31.08.2022р. Кураторська година 
Організаційні питання навчального процесу. 

1. Інструктаж з охорони праці і безпеки 
життєдіяльності.

2. Ліквідація академічних заборгованостей з 
навчальних дисциплін.

3. Різне.



07.09.2022р. Кураторська година 
Організаційні питання навчального процесу. 

• Анкетування здобувачів групи. 

• Організаційні питання. 

• Стан здоров’я



14.09.2022р. Загальнофакультетська кураторська година 
«Василь Стус – дисидент та Герой України, що загинув у таборах»

Зустріч підготовлено завідувачем кафедри 

філософії, історії і політології доц.Чебан О.М. та 

студентами 2 курсу спеціальності 201-Агрономія



14.09.2022р. Загально-університетська кураторська година 
«Хліб найвищий скарб на землі»

Зустріч підготовлено завідувачем 

бібліотеки Крайтель О.П.. 



21.09.2022р. Загальнофакультетська кураторська година 
«Утримання психологічної рівноваги в умовах війни. 

Методи релаксації»

Зустріч підготовлено 

практичним психологом 

Дубовік Г.В., куратором 

Валентюк Н.О.,



05.10.2022р. Загальнофакультетська кураторська година 
«Порушення чинного законодавства України, 

які тягнуть за собою накладання штрафів»
Зустріч підготовлено заступником декана з

виховної роботи Балан Г.О., доповідач

Боржемський С.І., головний судовий

виконавець



12.10.2022р. Загальноуніверситетська кураторська 
година «Один день – три свята»

14 жовтня – день, що об’єднав три українських свята. 

Покрови Пресвятої Богородиці, День Козацтва та День захисника і 

захисниці України.

 кщо підсумувати, то козак в українській культурі  це звитяжний воїн, захисник 

Батьківщини, що боронить свободу, права, віру, звичаї та гідності кожного, хто живе під 

небом  країни. В ньому вбачається творчий і волелюбний дух на их предків. Багато хто з 

нас і сьогодні має козацькі прізвища. Через козацтво створювалася на а історія, і кожен з 

нас не тільки причетний до її минулого, а й відповідальний за тепері нє і майбутнє.

Дякуємо за увагу. Зі святами Вас 



19.10.2022р. Організаційні питання 

• Відвідування занять 
• Стан підготовки до зимової екзаменаційної сесії
• Стан здоров’я у осінньо-зимовий період
• Вакцинація 



26.10.2022р. Загальнофакультетська кураторська година 
«Права і обов’язки добровольчих загонів з охорони 

громадського спокою та державного кордону України»

Захід підготував Крайнов О.О., 
завідувач кафедри захисту, 
генетики і селекції рослин



20.11.2022р. Загальнофакультетська кураторська година
«Григорій Сковорода –Український Сократ» 

Самуйлік М.І., кафедра філософії



09.11.2022р. Загальноуніверситетська кураторська година «Мандрівка 
за щастям» до 300-річчявід дня народження Г.Сковороди

Крайтель О.П. (зав бібліотеки)



16.11.2022р. Загальноуніверситетська кураторська година. 
«Функціональне навчання з цивільного захисту»

Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Одеської 
області, Територіальні курси цивільного захисту



23.11.2022р. Загальноуніверситетська кураторська година 
«Зустріч з поліцією»

Інспектор УПП в Одеській області 
старший лейтенант Решетова К.Ю.


