-1НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
та організація роботи студентського самоврядування
Теоретико-методологічні засади концепції виховання студентів ХНТУ
Національна доктрина розвитку освіти, Державна програма «Освіта»
(Україна ХХІ століття), Концепція педагогічної освіти, Закон України «Про
вищу освіту», Концепція національного виховання, а також концепції
естетичного виховання орієнтують вищу школу на здійснення комплексу
заходів щодо прилучення студентської молоді до художньо-естетичної
культури, до різних видів мистецтва, до слова як засобу духовного
самовираження індивіда, до розвитку здібностей творчого засвоєння
соціокультурного досвіду суспільства. На відміну від гуманітарних, вищі
технічні навчальні заклади потребують особливої уваги щодо гуманітаризації
навчально-виховного процесу.
Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і
оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти завдання, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з
підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання
можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи
всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів
(ВНЗ), адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських
об'єднань студентської молоді.
Концепція виховної роботи в Херсонському національному технічному
університеті є національно-демократичною. Це означає, що:
1) виховання є національним, тобто спрямованим на розвиток
національного самоусвідомлення і всі аспекти виховання мають відповідати
духові і стратегічним цілям української нації і держави, нашій виховній
традиції та ментальності;
2) другою домінуючою тенденцією виховного процесу стає
демократизація особистості і пристосування її до життя в умовах свободи.
Виховання у вищій школі є цілеспрямованим процесом, який
відбувається з врахуванням особливостей кожного конкретного навчального
закладу, зокрема професіоналізму професорсько-викладацького складу.
Головною метою національного виховання студентської молоді в
ХНТУ є формування свідомого громадянина - патріота Української держави,
активного провідника національної ідеї, представника української
національної еліти через набуття молодим поколінням національної
свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та
духовних запитів, що керується у своїй діяльності вимогами
загальнолюдського й національного етикету, спроможний діяти творчо в
сучасних умовах, це справжній патріот, який дбає про свою честь і гідність.
Впровадження у виховну практику цього ідеалу передбачає одночасний
розвиток інструментальних і мотиваційних якостей особистості вихованця.
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№

Заходи

Термін

Відповідальний

І. Робота зі студентськими структурами ХНТУ
1.

2.

3.

4.

5.

Підготовка
та
організація Протягом
Декани, відділ з
комплексного
плану
роботи
зі
року
організації виховної
студентами ХНТУ на 2020-2021 н.р.
роботи студентів,
студентське
згідно листа Кабінету Міністрів
України від 22.07.2020 р. № 641 «Про
самоврядування
встановлення карантину та запровадження
ХНТУ
посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
в залежності від епідемічної ситуації в
регіоні або окремих адміністративнотериторіальних одиницях встановлюється
рівень епідемічної небезпеки поширення
COVID-19,
(«зелений»,
«жовтий»,
«помаранчевий» або «червоний»).
Планування та організація
роботи Вересень
Декани, відділ з
структур студентського самовряднуорганізації виховної
вання
університету
в
умовах
роботи студентів,
адаптивного карантину та дистанційстудентське
ного навчання.
самоврядування
ХНТУ
Обрання
студентських
активів Вересень
Декани, відділ з
академічних груп факультетів (старост,
організації виховної
заступників, профоргів груп).
роботи студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
Участь у роботі старостатів факультетів Протягом
Декани, відділ з
ХНТУ з метою вдосконалення роботи
року
організації виховної
студентських структур університету в
роботи студентів,
умовах адаптивного карантину та
студентське
дистанційного навчання.
самоврядування
ХНТУ
Проведення
загальних
зборів Вересень
Декани,
першокурсників
в
університеті,
відділ з організації
гуртожитках
ХНТУ
з
метою
виховної роботи
ознайомлення
з
внутрішнім
студентів,
розпорядком та правами й обов’язками
студентське
студентів та мешканців гуртожитків
самоврядування
№1, №2, №3. Згідно постанови
ХНТУ
Головного державного санітарного
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лікаря України від 04.08.2020 р. № 48
«Тимчасові
рекомендації
щодо
організації протиепідемічних заходів в
гуртожитках на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)».
6. Проведення щорічної звітньовиборчої Жовтень,
Декани,
конференції студентського самовряду- листопад відділ з організації
вання ХНТУ.
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
7. Участь студентського самоврядування Жовтень
Декани,
у виборах ректора ХНТУ.
відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
8. Проведення загальноуніверситетського
14
Декани, відділ з
заходу «Дня знань».
вересня організації виховної
роботи студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
9. Проведення загальноуніверситетського
22
Декани, відділ з
заходу «Посвята першокурсників у вересня організації виховної
роботи студентів,
студенти ХНТУ- 2020».
студентське
самоврядування
ХНТУ
10. Проведення
фестивалю
гарного
8
Декани, відділ з
настрою «АРТ- ПІКНІК «СУШКА жовтня організації виховної
ХНТУ»».
роботи студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
11. Проведення квесту «LET’S DO IT
6
Декани, навчальний
TOGETHER» з метою ознайомлення жовтня
відділ, відділ з
першокурсників із розташуванням
організації виховної
навчальних корпусів та прилеглою
роботи студентів,
територією університету.
студентське
самоврядування
ХНТУ
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12. Проведення інформаційної кампанії Протягом
Декани,
«Ідея – Дія - Результат» з метою
року
відділ з організації
виховної роботи
залучення студентів університету до
студентів,
громадського та культурно-масового
студентське
життя в ХНТУ.
самоврядування
ХНТУ
13. Поповнення інформаційного розділу Протягом Відділ з організації
«Студенту» та «Виховна робота» на
року
виховної роботи
сайті університету ХНТУ.
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
14. Проведення
тренінгів
з
питань Протягом
Декани,
підвищення самооцінки особистості
року
відділ з організації
для активістів студентських структур
виховної роботи
ХНТУ
в
умовах
адаптивного
студентів,
карантину та дистанційного навчання.
студентське
самоврядування
ХНТУ
15. Ознайомлення студентів з роботою
Протягом Відділ з організації
гуртків «День відкритих дверей».
року
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
ІІ. Національно-патріотичне виховання
З метою формування людини готової до трудового та героїчного подвигу в
ім’я процвітання української держави, вивчення бойових традицій та
героїчних сторінок українського народу, збройних сил України,формування
національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, бажання
працювати для процвітання свого народу та готовності захищати свою
державу:
1. Залучення студентів ХНТУ до участі в Протягом
Декани,
заходах
національно-патріотичного
року
відділ з організації
спрямування,
приурочених
до
виховної роботи
державних та відомчих свят, пам’ятних
студентів,
дат української історії:
студентське
самоврядування
- «День незалежності України»,
ХНТУ
- «Державні символи України»,
- «День Державного Прапора України»,
- «Історія конституційних традицій в
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Україні»,
- «Критична точка зору – шлях до змін».
Проведення бесід та лекцій зі Протягом
Декани,
студентами з питань толерантності й
року
відділ з організації
терпимості
у
міжнаціональних
виховної роботи
відносинах, збереження миру, злагоди
студентів, куратори
між усіма народами, етнічними,
академічних груп
національними, релігійними групами.
Проведення на кураторських годинах Вересень
Декани,
тематичних бесід та виховних годин:
відділ з організації
«Ми будуємо Україну – європейську
виховної роботи
демократичну країну», «Україна – для
студентів,
нас. Ми – для України», «Шлях
студентське
державності і волі», Державотворець»,
самоврядування
та ін.
ХНТУ
Проведення уроку мужності для Вересень,
Декани,
студентів ХНТУ з метою формування жовтень відділ з організації
у молоді сучасної національної
виховної роботи
ідентичності.
студентів, куратори
академічних груп
Проведення лекцій, бесід, виховних Щорічно
Декани,
заходів з метою формування у молоді 1 вересня відділ з організації
свідомості про єдність і соборність
виховної роботи
України.
студентів, куратори
академічних груп
Проведення заходів зі студентською Листопад
Декани,
молоддю
ХНТУ (круглі
столи,
відділ з організації
кураторські години, тематичні лекції,
виховної роботи
студентів, куратори
уроки пам’яті, виставки художньої
академічних груп
літератури) щодо:
- Вшанування пам’яті жертв
Голодомору 1932-1933 років в Україні.
- Дня Соборності.
- Дня Героїв Небесної Сотні.
- Дня науки.
- Дня Конституції України.
- Дня Незалежності України.
Проведення благодійної акції «Вся Протягом
Декани,
Україна читає дітям», читання казок,
року
відділ з організації
цікавих історій у дитячих будинках
виховної роботи
міста та області.
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
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Участь студентської молоді ХНТУ у
проекті «Музеї Херсонщини» з метою
ознайомлення з історією рідного краю в
умовах адаптивного карантину та
дистанційного навчання.
9. Участь у Всеукраїнських, обласних,
патріотичних фестивалях з метою
підтримки обдарованої студентської
молоді ХНТУ:
- «Молода Україна»;
- «Оберіг»;
- «Козацький гарт».
10. Участь у загальноміських заходах,
благодійних акціях: «Арсенал добрих
справ», «За здоровий спосіб життя!»,
«З вірою в серці» та інших соціальних
проектах спільно з партнерами –
благодійними
фондами:
«Хесед
Шмуель», «Добро переможе» та ін. в
умовах адаптивного карантину та
дистанційного навчання.
11. Проведення виставки літератури до
Дня писемності в Україні в рамках
літературної
вітальні
науковотехнічної бібліотеки ХНТУ.
8.

Протягом
Декани,
року
відділ з організації
виховної роботи
студентів, куратори
академічних груп
Протягом
Декани,
року
відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
Протягом
Декани,
року
відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ

Листопад

Декани, відділ з
організації виховної
роботи студентів,
науково-технічна
бібліотека ХНТУ

12. Участь у патріотичному танцювальному Листопад Відділ з організації
флешмобі «Революція Гідності та
виховної роботи
Свободи»
в
умовах
адаптивного
студентів,
карантину.
студентське
самоврядування
ХНТУ
13. Участь у загальноуніверситетських та Квітень
Декани, відділ з
загальноміських заходах до Дня
організації виховної
вшанування
учасників
ліквідації
роботи студентів,
Чорнобильської АЕС.
музей історії ХНТУ
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14. Проведення конкурсу «Кращий знавець Протягом
Декани,
національних традицій свого краю» на
року
куратори ,
кураторських годинах.
відділ з організації
виховної роботи
студентів
15. Проведення фотоконкурсу «Україна на ЖовтеньДекани,
долоні».
листопад відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
ІІІ. Правове виховання
З метою прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина України,
Конституції, державної символіки, розвитку правової орієнтації,
дотримання правових норм, обов’язків громадянина України, розвитку
моральних почуттів, потреби поводити себе згідно з моральними нормами,
що діють в суспільстві, опанування духовною культурою нації,
загальнолюдськими моральними цінностями:
1.

Проведення тижня правової освіти та Протягом
Декани,
національно-патріотичного виховання
року
відділ з організації
для студентської молоді ХНТУ з
виховної роботи
метою розвитку та формування
студентів, кафедра
почуття власної гідності, усвідомлення
філософії,
своїх прав і місця у суспільстві,
політології та
можливості реалізації своїх прав у
українознавства
поєднанні з виконанням обов’язків в
умовах адаптивного карантину та
дистанційного навчання.

2.

Ознайомлення з нормами, принципами Протягом
чинного Законодавства України за
року
темами:
«Право
як
спеціальна
юридична категорія», «Моральний
характер права», «Правова культура
студента»,«Право як загальнолюдська
цінність».

Декани,
відділ з організації
виховної роботи
студентів, кафедра
філософії,
політології та
українознавства,
студентське
самоврядування
ХНТУ
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Проведення бесід, лекцій та круглих Протягом
столів зі студентською молоддю з
року
метою формування національної
культури та гуманістичного світогляду
серед студентів в умовах адаптивного
карантину та дистанційного навчання.

Декани,
відділ з організації
виховної роботи

4.

Проведення книжкових виставок: Протягом
«Конституція незалежної України»,
року
«Правове законодавство України» та
ін.

Декани,
відділ з організації
виховної роботи
студентів
кафедра філософії,
політології та
українознавства,
науково-технічна
бібліотека ХНТУ

5.

Проведення курсу відкритих лекцій, Протягом
присвячених
питанням
протидії
року
хабарництву, зловживанням і корупції
в
закладах
освіти
в
умовах
адаптивного
карантину
та
дистанційного навчання.

6.

Участь у загальноміських заходах Протягом
громадського спрямування.
року

Декани,
відділ з організації
виховної роботи
студентів, кафедра
філософії,
політології та
українознавства,
студентське
самоврядування
ХНТУ
Декани,
відділ з організації
виховної роботи
студентів

7.

Ознайомлення студентів першокур- Вересень
сників на кураторських годинах з
нормативно - правовою базою ХНТУ:
- «Кодекс честі» студентів ХНТУ;
- «Права та обов’язки» студентів ХНТУ
(Закон України «Про вищу освіту»
ст.62, 63);
- умовні відносини «Студент – студент»,
«Студент – викладач».

3.

студентів, кафедра
філософії,
політології та
українознавства

Декани,
відділ з організації
виховної роботи
студентів, кафедра
філософії,
політології та
українознавства
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8.

Організація заходів Європейського
тижня місцевої демократії: проведення
лекцій, тематичних виставок
літератури в умовах адаптивного
карантину та дистанційного навчання.

Жовтень
- травень

Декани, відділ
міжнародних
зв’язків,
відділ з організації
виховної роботи
студентів

IV. Науково-дослідна діяльність
1.

Залучення студентів до участі у:
Протягом
Декани, відділ з
організації виховної
- науково-практичних конференціях: року
роботи студентів,
міського,
регіонального
та
студентське
всеукраїнського рівнів;
самоврядування
- науково-просвітницьких конференцій
ХНТУ
та засідань за «круглим столом».

2.

Проведення тренінгів для студентської Протягом Декани, відділ з
молоді
з
метою
формування року
організації виховної
саморозвитку,особистісного зростання,
роботи студентів,
релаксації та аутотренінгу в умовах
студентське
адаптивного карантину та дистанційсамоврядування
ного навчання.
ХНТУ

3.

Проведення презентації стипендіальної Жовтень
Декани, відділ з
програми фонду В. Пінчука «Завтра
організації виховної
роботи студентів,
UA».
студентське
самоврядування
ХНТУ

4.

Забезпечення участі студентів
конкурсі на здобуття стипендій:
- Херсонської міської ради;
- Херсонської обласної ради.

5.

Проведення інтелектуальних ігор, Протягом
Декани, відділ з
брейн – рингів, «Що? Де? Коли? »,
року
організації виховної
роботи студентів,
«Мафія».
куратори
академічних груп,
студентське
самоврядування
ХНТУ

у Листопад

Декани, відділ з
організації виховної
роботи студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
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V. Громадська діяльність
1.

Забезпечення
організації
участі Протягом
студентів ХНТУ у загальноміських та
року
благодійних акціях.

2.

Ознайомлення з завданнями і цілями Протягом
українського пакту «ПАКТ ЗАРАДИ
року
МОЛОДІ
2020-2025»
з
метою
вирішення проблем працевлаштування
студентської молоді.

3.

Організація
та
проведення Протягом
загальноміських та загальноуніверсироку
тетських
заходів
в
умовах
адаптивного
карантину
та
дистанційного навчання за темами до:
- Для запобігання поширенню
коронавіросу «COVID-19»;
«Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом»;
«Увага, наркотики!»;
«Стоп! СНІД!»;
«Вплив куріння, алкоголю та
наркотиків на організм людини»;
«Молодь і закон»;
«Толерантність, дискримінація та
права людей в Україні»;
Домашнє, гендерно-орієнтоване
насильство; профілактика
поширенню ВІЛ/СНІДу .
Дня закоханих – організація
«Студентського РАГсу», стіни
зізнань у коханні.
Проведення
благодійних загально- Протягом
міських,
загально-університетських
року
заходів для інтернатів Херсонської
області в рамках реалізації проекту
«Ми любимо Херсон», Херсонського
благодійно-общинного центру «Хесед
Шмуель» в умовах адаптивного

4.

Декани,
відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
Декани,
відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
Декани,
відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ

Декани,
відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
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карантину та дистанційного навчання.

ХНТУ

VI. Трудове виховання
З метою формування творчої працелюбної особистості, умілого господаря,
що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною
майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку, може
самостійно віднайти застосування власним здібностям, талантам, нахилам
у системі виробництва, науки, освіти, формування соціальної активності
та відповідальності особистості через включення її у процес
державотворення, реформування суспільних стосунків:
1.

Організація
та
проведення Протягом Декани, відділ з
Всеукраїнських,
місцевих
та
року організації виховної
університетських масових трудових
роботи студентів,
акцій
в
умовах
адаптивного
студентське
карантину: - висадка дерев.
самоврядування
ХНТУ

2.

Ознайомлення студентів з інформацій- Протягом
Декани, відділ з
ною базою щодо
додаткового
року
організації виховної
працевлаштування в поза аудиторний
роботи студентів,
час «Співпраця -2020» (списки
наукововакансій ХОЦЗ).
методичний відділ

3.

Проведення святкових вечорів «День Протягом
Декани, відділ з
професій» за напрямами та спеціальносроку
організації виховної
тями в ХНТУ.
роботи студентів

4.

Організація комплексу заходів щодо Протягом
Декани, відділ з
реалізації Всеукраїнської програми
року
організації виховної
«Гуртожиток – наш дім!» з метою
роботи студентів,
коменданти,
прибирання та благоустрою території
студентське
університету, гуртожитків, ремонту
самоврядування
кімнат в гуртожитках силами студентів
гуртожитків
(мешканців).

5.

Висадка кущів троянд.

Протягом Відділ з організації
року
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ

-12-

6.

Участь в екологічному проекті «GO Протягом Відділ з організації
PRINT» з метою збереження та
року
виховної роботи
відновлення та відновлення «зелених
студентів,
ресурсів планети».
студентське
самоврядування
ХНТУ
VІІ. Художньо-естетичне виховання

З метою формування естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на
народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації:
1.

Залучення студентів до художньо- Протягом
Декани, відділ з
естетичного оформлення корпусів
року
організації виховної
приміщень
університету
та
роботи студентів,
гуртожитків ХНТУ
в умовах
студентське
адаптивного
карантину
та
самоврядування
дистанційного навчання.
ХНТУ

2.

Залучення студентів до участі у Протягом
Декани, відділ з
загальноуніверситетських
заходах:
року
організації виховної
конференціях,
круглих
столах,
роботи студентів,
семінарах,
виставках
ХНТУ
на
куратори
платформах «Zoom», корпоративного
академічних груп,
студентське
месенджеру «Чат-ХНТУ».
самоврядування
ХНТУ
Проведення циклу виховних бесід та Протягом
Декани, відділ з
лекцій за темами:
року
організації виховної
- «Естетичний ідеал сучасної молодої
роботи студентів,
людини»;
куратори
- «Морально - естетичний вигляд
академічних груп,
студентської молоді, імідж,
студентське
презентація та стиль життя».
самоврядування
ХНТУ
1.Ознайомлення
студентів
із Протягом
Декани, відділ з
традиціями ХНТУ на кураторських
року
організації виховної
годинах за темами:
роботи студентів,
куратори
- «Історія та традиції ХНТУ».
академічних груп,
2. «Вищий навчальний заклад: суть,
студентське
призначення та основні завдання».
самоврядування
- «Корпоративна культура спілкування в
ХНТУ
університеті».

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

- «Студент як суб’єкт створення
корпоративної культури у ЗВО».
Залучення студентів до пошукової Протягом
Декани, відділ з
роботи у проекті «Нові імена ХНТУ».
року
організації виховної
роботи студентів,
музей історії ХНТУ,
куратори
академічних груп,
студентське
самоврядування
ХНТУ
Розширення мережі гуртків та клубів Протягом
Декани, відділ з
за інтересами на кафедрах.
року
організації виховної
роботи студентів,
куратори академічних
груп, студентське
самоврядування
ХНТУ
Проведення презентацій міжнародного Протягом
Декани, відділ з
проекту «Від серця до серця»
року
організації виховної
Херсонського благодійно-общинного
роботи студентів,
центру «Хесед Шмуель» з метою
куратори
залучення студентської молоді ХНТУ
академічних груп,
до волонтерської діяльності в умовах
студентське
адаптивного
карантину
та
самоврядування
дистанційного навчання.
ХНТУ
Проведення
круглого
столу
до Вересень Декан факультету
відзначення «Європейського Дня мов»
МЕВ,УіБ, відділ з
з метою підтримки й розвитку у
організації виховної
студентів мовного різноманіття в
роботи студентів,
умовах адаптивного карантину та
відділ міжнародних
дистанційного навчання.
зв’язків, студентське
самоврядування
ХНТУ
Проведення бесід в умовах адаптивного Травень
Декани, кафедра
карантину та дистанційного навчання
МЕВ,УіБ, відділ з
організації виховної
за темами:
роботи студентів,
- «Європейські цінності. Європейська
студентське
та євроатлантична інтеграція в
самоврядування
житті молоді»;
ХНТУ
- «Відкрий Європу» - все, що потрібно
знати про візи;
- «Права і обмеження гостей ЄС»;
- «Працевлаштування в Європі».
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10. Проведення виставки квітів «Квіти
осені»,
приуроченої
до
Дня
працівників
освіти
в
умовах
адаптивного
карантину
та
дистанційного навчання.

Декани, відділ з
організації виховної
роботи студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
11. Залучення студентів, викладачів та Протягом
Декани, відділ з
співробітників до участі у культурнороку
організації виховної
естетичних заходах «В ХОАМД в
роботи студентів,
театрі ім. М.Куліша» з метою
студентське
виховання
культурно-естетичних
самоврядування
цінностей особистості в умовах
ХНТУ
адаптивного карантину та дистанційного навчання.
2
жовтня

VІІІ. Екологічне виховання

1.

2.

3.

З метою формування екологічної культури особистості, свідомої
поведінки, національної гідності, усвідомлення себе частиною природи,
відчуття відповідальності за національне багатство, залучення молоді
до активної екологічної діяльності, виховання нетерпимого ставлення
до тих, хто завдає шкоди природі:
Проведення цикла лекцій, бесід, Протягом
Декани,
присвячених наслідкам екологічних
року
відділ з організації
катастроф
у світі,
зустрічі
з
виховної роботи
ліквідаторами екологічних катастроф
студентів, музей
в умовах адаптивного карантину та
історії ХНТУ,
дистанційного навчання в умовах
науково-технічна
бібліотека ХНТУ,
«Zoom».
куратори
академічних груп
Забезпечення участі в екологічних, Протягом Декани, кафедра
загальноунівеситетських,
міських,
року
хімії і екології,
всеукраїнських
заходах в умовах
відділ з організації
адаптивного карантину та дистанційвиховної роботи
ного навчання.
студентів, куратори
академічних груп,
студентське
самоврядування
ХНТУ
Проведення заходів щодо вшанування Квітень
Декани, відділ з
Дня учасників ліквідації наслідків
організації виховної
аварії на ЧАЕС.
роботи студентів,
музей історії ХНТУ,
науково-технічна
бібліотека ХНТУ
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ІX. Фізичне виховання
З метою утвердження здорового способу життя, формування фізичних
здібностей особистості, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу, людини і
природи:
1.

Планування та проведення заходів Протягом Декани, кафедра
щодо реалізації Концепції загальнороку
фізичного
державної програми «Здоров’я 2020:
виховання,
відділ з організації
український вимір».
виховної роботи
студентів, куратори
академічних груп,
спортивний клуб
ХНТУ

2.

Проведення зустрічей
студентів з Протягом Декани, відділ з
представниками медичних установ
року
організації
виховної роботи
м. Херсону
з метою пропаганди
студентів, куратори
здорового
способу
життя,
академічних груп,
профілактики СНІДу, наркоманії.
студентське
самоврядування
ХНТУ

3.

Проведення лекцій для студентської Протягом Декани, кафедра
молоді про
негативний вплив на
року
фізичного
організм людини: тютюнопаління,
виховання,
вживання
алкогольних
напоїв,
відділ з організації
наркотичних засобів, «Молодь вибирає
виховної роботи
здоров’я».
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ,
представники
Національної
поліції, патрульної
поліції Херсонської
області

4.

Забезпечення виконання державної Протягом
цільової
комплексної
програми
року
«Фізичне виховання – здоров'я нації»

Декани, кафедра
фізичного
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з метою розширення мережі секцій та
кількості учасників учасників спортивного клубу ХНТУ.

5.

6.

7.

виховання,
відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
Залучення студентської молоді до Протягом Декани, кафедра
участі у фізкультурно-оздоровчих та
року
фізичного
спортивно-масових заходах в рамках
виховання,
реалізації
Обласної
комплексної
відділ з організації
програми
ХОДА
«Дитина
–
виховної роботи
громадянин – патріот Батьківщини» з
студентів,
метою
підвищення
життєвих
студентське
цінностей та пріоритетів.
самоврядування
ХНТУ
Оформлення стендів «Про здоровий Протягом Декани, кафедра
спосіб життя» з метою пропаганди
року
фізичного
здорового
способу
життя
та
виховання,
спортивних здобутків у корпусах та
відділ з організації
гуртожитках ХНТУ.
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
Проведення загальноуніверситетського Травень
Декани, кафедра
спортивного заходу «Богатирські ігри».
фізичного
виховання,
відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
X. Культурно-масова робота, профорієнтаційна робота

1.

Залучення студентів до участі та Протягом
Декани,
організації культурно - масових
року
відділ з організації
виховної роботи
загально - університетських заходів в
студентів,
умовах адаптивного карантину та
куратори
дистанційного навчання до:
академічних груп,
- Дня знань;
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- Посвяти першокурсників у студенти
ХНТУ;
- Дня працівників освіти;
- Фестивалю «Віват, студент
ХНТУ!»;
- Дня студентів;
- Дня спеціальностей;
- Дня факультетів;
- Міжнародного жіночого дня;
- Відзначення Дня пам'яті та
примирення і 76-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні;
- Патріотичні флешмоби;
- «Молода хвиля»;
- «Halloween»;
- конкурс талантів «Віват, студент
ХНТУ»;
- Вечірній квест на території ХНТУ;
- Випускні вечори.
2.

студентське
самоврядування
ХНТУ

Проведення заходів за напрямом
Декани, відділ з
декоративно - ужиткового мистецтва:
організації виховної
Жовтень
роботи студентів,
- Благодійний кулінарний ярмарок
куратори
«Вкраїна калинова» в рамках «АРТПІКНІК «СУШКА ХНТУ»»;
Грудень академічних груп,
студентське
- Благодійний ярмарок «Академія
самоврядування
святого Миколая!»;
Грудень
ХНТУ
- «Різдвяні вечорниці».

3.

Проведення акції профорієнтаційного
новорічного заходу «Новорічне свято»
у Підготовчому відділенні ХНТУ в
умовах адаптивного карантину та
дистанційного навчання.

Грудень

Центр довузівської
підготовки,
відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ

4.

Організація та проведення детектив- Листопад Відділ з організації
ного квесту «Mafia» на території
виховної роботи
ХНТУ.
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
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XІ. Робота у гуртожитках
1.

2.

3.

4.

Збори мешканців гуртожитків з метою
Декани,
ознайомлення
з
внутрішнім Вересень відділ з організації
розпорядком та правами й обов’язками
виховної роботи
мешканців гуртожитків. Проведення
студентів,
загально-університетського
заходу
студентське
«Поселення та адаптація студентів
самоврядування
ХНТУ» до гуртожитків №1, №2, №3.
ХНТУ
Анкетування студентів – першокурсників з питань особистих потреб в
умовах адаптивного карантину та
дистанційного навчання.
Проведення
рейдів
кімнат
у Протягом
Декани,
гуртожитках №1, №2, №3 в рамках
року
відділ з організації
реалізації
загальноуніверситетської
виховної роботи
програми «Краща кімната».
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
Залучення
студентів
ХНТУ
до Протягом
Декани,
позаудиторної роботи у гуртожитках:
року
відділ з організації
проведення тематичних та культурно –
виховної роботи
масових заходів в умовах адаптивного
студентів,
карантину та дистанційного навчання.
студентське
самоврядування
ХНТУ
Проведення конкурсу - огляду серед Протягом
Декани, відділ з
гуртожитків університету - «Кращий
року
організації виховної
гуртожиток 2021».
роботи студентів,
куратори
академічних груп,
студентське
самоврядування
ХНТУ
XІІ. Клубна робота

1.

Проведення інформаційної кампанії Протягом
Декани, відділ з
«День
відкритих
дверей
року
організації виховної
«Студентський
клуб
ХНТУ
–
роботи студентів,
запрошує!»» з метою залучення
студентське
студентської молоді до клубів за
самоврядування
інтересами в умовах адаптивного
ХНТУ
карантину та дистанційного навчання.
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2.

Організація та координація роботи Протягом
Декани,
клубів за інтересами в умовах
року
відділ з організації
адаптивного карантину та дистанційвиховної роботи
ного навчання.
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ
XІІІ. Методична робота

1.

Видання Журналу
академічних груп.

для

кураторів Вересень

2.

Написання сценаріїв для проведення Протягом
Відділ з
загально-університетських заходів до:
року
організації виховної
роботи
- Дня знань;
- Посвяти першокурсників у студенти
студентів,
ХНТУ;
студентське
- Дня працівників освіти;
самоврядування
- Фестивалю «Віват, студент ХНТУ!»;
ХНТУ
- Дня студентів;
- Дня спеціальностей;
- Дня факультетів;
- Благодійної ярмарки «Академія
святого Миколая!»;
- Міжнародного жіночого дня;
- Відзначення Дня пам'яті та
примирення і 76-ї річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні;
- Дня Соборності;
- Дня Героїв Небесної Сотні;
- Дня науки;
- Дня Конституції України;
- Дня Незалежності України;
- Випускних вечорів.

3.

Оформлення стендів, стіннівок:
«Студентський клуб ХНТУ»,
«Студентське життя ХНТУ»,
«Студентський парламент ХНТУ»,
«Розклад клубної роботи».

Протягом
року

Відділ з організації
виховної роботи
студентів,
навчальний відділ

Відділ з організації
виховної роботи
студентів,
студентське
самоврядування
ХНТУ

