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* прагматизація життя;

* абсолютизація матеріальних цінностей;

* пропаганда насильства і шовіністичних ідеологій;

* меркантилізм і цинізм;

* ставлення до людини як до засобу;

* терористичні загрози і війни за світове панування і вичерпні 
ресурси;

* зміна автентичності живої природи (трансгенні культури);

* стрімке зростання техногенного навантаження на довкілля; 

* нівелювання  усього святого.

Це ставить під сумнів виживання людини на планеті Земля. 

Наростання у глобальному і національному

вимірах моральної кризи



*знаннєцентризм



Результат виховання?



•спілкування, публічних виступів, переконання, ведення 
переговорів, дипломатичні навички, навички тактовної 
поведінкикомунікативні

•неформального впливу на послідовників, роботи в 
команді, управління часом, наставницькі навички

лідерські

емпатії, навички стресостійкості, самовладання

керування емоціями

•самореалізації, самоактуалізації, 
самовдосконалення,самоменеджмент, підвищення 
кваліфікації

навички особистісного 
розвитку

•організації харчування, навички догляду за тілом, 
раціонального режиму праці і відпочинку, загартування та 
іншізбереження здоров’я



Потреби роботодавців











Програма
виховання
студента

«ФАХІВЕЦЬ, 
ГРОМАДЯНИН,

ПАТРІОТ»





І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс







Знання національної історії



Битва на Синіх Водах 24.09. – 25.12. 1362 р.

Битва під Оршею 08.09. 1514

Конотопська битва 28-29.06. 1659

Оптимістичний характер змісту патріотичного виховання





Біоетика 
А.Швейцера

Слід рельєфно представити у змісті підготовки 

фахівця екологічні цінності





Знати назву, дату заснування, головні етапи розвитку університету. 

Знати дату створення факультету, наукові школи.

Мати читацький квиток бібліотеки НУБіП України, бути членом спортивної секції або художнього колективу, 
клубу за інтересами, гуртка чи значитися в активі студентського самоврядування.

Знати елементи здорового способу життя.

Знати і розуміти присягу студента НУБіП України

Знати правила внутрішнього розпорядку, правила поведінки в гуртожитку (для мешканців гуртожитку).

Знати організаційну структуру групи (хто староста, профорг, культорг, спорторг).

Знати походження свят День захисника України, День пам’яті та примирення.

Відвідати Собор святої Софії, Михайлівський золотоверхий, Музей анатомії та Ботсад НУБіП України.



Знати студентів групи, їх нахили та обдарування.

Підтримувати контакти із батьками студентів.

Провести соціометрію і виявити «зірок» і «відторгнутих».

Знати і розуміти етичний кодекс науково-педагогічного працівника НУБіП 
України.

Володіти методиками діагностики особистості (психогеометричний тест 
С.Делінгер, самооцінки, референтометрії та ін.)

Знати походження свята День захисника України, День пам’яті і 
примирення.

Мати оцінку не нижче «2» за методикою оцінювання наставника «Очима 
студентів»

Володіти інформацією про середній бал успішності в групі та знати 
навчальні досягнення кожного студента.

Володіти інформацією про середній бал академічного рейтингу групи.



Умови підвищення ефективності 

реалізації програми



1. Необхідно використовувати можливості 

виховуючого навчання



2. Гуманітаризація професійної освіти

Психологія,

Педагогіка

Історія 
Політологія

Філософія

Соціологія

Етика

Мова

Логіка



“FORD MUSTANG”



3.Співпраця зі студентським активом



«Ми мусимо бути для 
вихованців зразком …»

• (В.О.Сухомлинський)



Взірець для наслідування

*Ваша власна поведінка - вирішальна річ. Не думайте, що 

ви виховуєте ..”

(А.С.Макаренко)





Нові українські фільми:

«Незламна», «Поводир», «Іван Сила», 
«Помаранчеве небо», «Нескорений», 
«Чорна рада», «Брати. Остання сповідь», 
«Тарас Бульба», «Плем’я» та інші

Ідейні фільми кінематографу:
“Королева бензоколонки”, “Доля Марини”
“Іван Бровкін”, “Анна Кареніна”, “Чудо в 
Андах”, “Неможливе”, “Війна і мир”
“Апокаліпсис”, “Дорога”, «Доктор 
Живаго», «Гордість і упередження», 
«Зараза», «Неможливе», «Апокаліпсис»… 



Що у нас в країні з національними 

ідеалами і до чого це призвело?

6. Упорядкування Пантеону Героїв та  

календаря свят і пам’ятних дат   



М. Томенко: «На сучасному етапі, слід відшукати такі 
історичні постаті, які б об’єднували українське 
суспільство…» 



Традиційні

Школа 
першокурсника, 

День знань, 
Голосіївська весна

Нові

День захисника 
України,                              

День Матері,    
День пам’яті 

Галузеві

День працівника 
сільського гоства, 

День довкілля, 
День науки

Загальнодержавні 
День Конституції, 
День Державного 

Прапора, День 
Незалежності



7. Проблема ставлення до студента



Національний університет біоресурсів 

і природокористування України



Територія університету - унікальна!





РЕЙТИНГ

столичних вишів
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Гуманітарно-педагогічний факультет

Програма подвійний диплом:

• Університет штату Айова – США;

• Університет прикладних наук Ангальдт (Німеччина);

• Варшавський університеті наук про життя (Польща);

• Токійський аграрний університет (Японія)

• Поморська академія в Слупську

• та ін.





Бакалавр

Магістр 

Доктор 



Технологія виробництва і переробки продуктів 

сільського господарства



«Освітні, педагогічні науки»

Педагогіка вищої школи

Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті



Адреса: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15,

3-й навчальний корпус, каб., 111

E-mail: pedagogic@ukr.net

кафедра педагогіки

Тел.: (044) 527-83-55

Завідувач кафедри

Сопівник Руслан Васильович 

тел.: 097-646-10-02, E-mail: 
rvsop28051977@gmail.com

mailto:pedagogic@ukr.net
mailto:rvsop28051977@gmail.com



