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Виховна робота в інституті є важливою складовою частиною навчального процесу й
охоплює всі сфери підготовки фахівця сільськогосподарського виробництва.
Виховання – це процес самовдосконалення та навчання молоді основним принципам
самоконтролю своїх думок і вчинків у відповідності з:
 загальними законами розвитку природи;
 індивідуальними можливостями кожної людини;
 загальними для всіх без виключення вимог суспільства.
До офіційних суб’єктів виховної роботи у Відокремленому підрозділі Національного
університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"
належать директор, заступники директора, декани, завідувачі кафедр, керівники підрозділів,
науково-педагогічні працівники та співробітники.
Організаційне забезпечення і безпосереднє управління виховною роботою на рівні
інституту здійснюється заступником директора з навчально-виховної роботи.
Важливим інститутом у виховній роботі є органи студентського самоврядування, які
створюються на рівні інституту, факультетів, гуртожитків. У студентських колективах
призначаються старости та куратори, діяльність яких регламентується окремими положеннями.
У тісній співпраці з суб’єктами виховної роботи працює профспілковий комітет. Значна
частина напрямків його роботи спрямована на проведення виховної роботи, вирішення
соціальних та побутових питань студентської молоді.
До виховного процесу залучаються також рада ветеранів, газета "Освітня нива".
І. Навчально-виховні проблеми, над вирішенням яких працює колектив
Утвердження українознавчої моделі національно-громадянського виховання, яка
передбачає формування: почуття громадянства; національної свідомості; політичної, правової та
економічної освіченості; соціально-політичної компетентності особистості в сучасному
суспільстві; почуття поваги до батьків, своєї родини, українського народу.
II. Організаційна робота зі студентами й батьками
№
з/п
1

Назва заходів
2

Час
проведення
3
1. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

Відповідальний
4

Серпень

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи

2.

Затвердити:
•
плани виховної роботи кураторів
академічних груп;
•
плани роботи керівника фізичного
виховання, керівника художньої самодіяльності;
•
план роботи методоб’єднання кураторів;
•
плани роботи гуртків та клубів за
інтересами;
•
план роботи бібліотеки;
•
план роботи Ради з профілактики та
попередження правопорушень ;
•
плани роботи органів студентського
самоврядування (студентського профкому;
•
старостату, студентських Рад
гуртожитків).

29.08 - 12.09

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи

3.

Обговорювати на Вчених радах результати
навчально-виховної роботи

У кінці І та II
семестрів

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи

Розробити і затвердити Комплексний план

1. виховної роботи.
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4.

Розробити та затвердити:
 графік чергування викладачів та академічних
груп в навчальному корпусі і на території
інституту;
 графік чергування викладачів та співробітників у
гуртожитку;
 графік додаткового чергування викладачів у
вечірній час; графік чергування студентських
загонів підтримки правопорядку

5. Створити студентський штаб "Абітурієнт"

Вересень

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи

До початку
вступних
екзаменів

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи , голова
студентського
профбюро

Профорієнтаційна робота "День відкритих дверей"

Вересень травень
2. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ НОВОГО НАБОРУ
Провести загальні збори студентів нового набору з
питань ознайомлення зі Статутом навчального
Протягом
закладу, Правил внутрішнього розпорядку в
першого тижня
інституті, збереження і примноження традицій
навчання
інституту
Збори в академічних групах та бесіди на тему:
Протягом
"Історія Ніжинщини", "Права та обов'язки
першого тижня
студентів", "Як користуватися бібліотекою та
навчання
працювати з книгою, періодичними виданнями"

6. (виставки, зустрічі, бесіди, екскурсії)

Декани факультетів

7.

Декани факультетів

8.

9. Зустріч батьків і студентів з адміністрацією
Провести поселення студентів у гуртожитки з

10. урахуванням їх побажань

11. Екскурсії по місту й навчальному закладу
12. Відвідування музеїв інституту
Бесіда: "Що я знаю про обрану професію"

Остання
п’ятниця серпня

25.08 - 31.08
За окремим
графіком
За окремим
графіком

Куратори груп
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи,
студентська рада,
завідувач гуртожитків
Куратори груп
Куратори груп

Вересень

Методисти факультетів

14. академічних груп"
15. Вечори знайомств у гуртожитках

1.09

Куратори груп

7.10

16. Спортивне свято першокурсника

Вересень

Куратори груп
Викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи, завідувач
гуртожитків,
студентська рада
інституту

13. (знайомство з кваліфікаційною характеристикою)
Фотографування груп. Початок ведення "Літопису

Загальні збори мешканців гуртожитку №2 та №3 з
питань Правил внутрішнього розпорядку в
17. студентських гуртожитках, Правил дотримання
техніки безпеки.

10.09
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Зустрічі старшокурсників зі студентами нового
18. набору з різних видів спорту
Туристичний похід старшокурсників по історичних

19. місцях (до Всесвітнього дня туризму)

"Студентські забави" (привітання до Міжнародного

20. дня студентів)

Протягом року

27.09
17.11

3. РОБОТА 3 ВИПУСКНИКАМИ
Здійснювати контроль та збирати інформацію
Вересень
21. про працевлаштування випускників
Здійснювати переписку, проводити бесіди з
Протягом року
22. випускниками з метою надання методичної
допомоги

Викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін
Викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін
Студентська рада
Декани
Методисти факультетів

Заступник директора
Червень
з навчально-виховної
23. Урочисте вручення дипломів випускникам
роботи, декани
Заступник директора
Остання субота
Зустріч
з
випускниками
з
навчально-виховної
24.
червня
роботи, декани
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЇЇ
ЗДІБНОСТЕЙ, СУСПІЛЬНИХ ТА ВЛАСНИХ ІНТЕРЕСІВ
Завідувач гуртожитків,
Вересень
25. Вибори студентських Рад гуртожитків
студентська рада
Заступник директора
Проведення загальноінститутських виховних
Протягом року
з навчально-виховної
26. годин
роботи
Заступник директора
Зустріч із представниками громадських молодіжних
Протягом року
з навчально-виховної
27. організацій
роботи
Бесіди на тему: "Про організацію навчання,
Вересень
Куратори груп
28. самопідготовки, відпочинку, харчування", "Про
організацію підготовки до екзаменаційної сесії"
Огляд-конкурс художньої самодіяльності серед
Художній керівник,
Жовтень
29. студентів нового набору "Вдалий старт"
студентська рада
Заступник директора
з навчально-виховної
Фестиваль-конкурс "Барви осені" до 25-го
Жовтень
роботи
, куратори груп,
30. Покровського ярмарку
керівники гуртків, клубів
за інтересами
17.11
Студентська рада
31. Конкурс "Кращий студент року"
5. РОБОТА 3 БАТЬКАМИ
Ознайомлення із сімейним станом студентів з
Вересень Студпрофбюро,
32. метою проведення цілеспрямованої виховної
жовтень
куратори груп
роботи
Куратори груп,
Протягом року
33. Індивідуальні зустрічі та бес іди з батьками
декани
Організація інформованості батьків з питань
На початку
Декани
34. успішності та відвідування студентами занять
кожного місяця
Організація і проведення батьківських зборів у
групах з питань:
Декани,

спільна робота батьків, інституту,
Двічі на рік
35. громадськості по вихованню молоді;
куратори груп

спільна робота сім'ї та викладацького
колективу по підготовці молоді до шлюбу.
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Консультації для батьків: "Сім'я та ринок", "Хто
планує сімейний бюджет?", "Хто друзі ваших
дітей?", "Психологія юнацького віку", "Стиль
36. сімейного виховання і можливості його корекції",
"Раціональне харчування ваших дітей", "Жорстокість
та насилля до дітей у сім'ї, як негативний феномен".
Тематичні вечори: "На сімейний вогник", "Портрет
37. сім'ї".
Анкетування студентів "Сім'я очима молоді", "У
38. моїй майбутній сім'ї".
Вечір-зустріч з батьками: "Сім'я єдина -Україна" (до
39. Всесвітнього дня сім'ї)
Методичний бюлетень "Сім'я і родинне виховання в

40. Україні з найдавніших часів"

Протягом року

Куратори груп

Протягом року

Куратори груп

Протягом року

Студентська рада

15.05

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи , декани

Протягом року

Завідувач бібліотеки

III. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ
№
з/п
1

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Час
проведення
2
3
І. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Назва заходів

Свято початку нового навчального року,
посвята в студенти НАТІ
Проводити бесіди стосовно міжнаціональних
відносин, збереження миру, злагоди між усіма
народами, етнічними, національними, релігійними
групами. Брати участь у святкуваннях знаменних
дат.
Проводити бесіди з використанням
ілюстративного матеріалу про історію державних
символів
"Козаки в колисках виростають знов" (до Дня
українського козацтва)
Зустріч з працівниками об’єднаного міського
військкомату "Збройні сили України - сучасний
стан та перспективи"
Виховні години патріотичного спрямування:
 "Україна – незалежна, суверенна держава";
 "Тепло своїх долонь і розуму я Україні милій
віддаю";
 "Шлях України до незалежності";
 •"І буде син, і буде мати, і будуть люди на
Землі";
 "У горнилі боротьби народжується нація";
 Рідна мово материнська, ти душа мого
народу";
 "Батьківська криниця";
 "Я з пам'яттю живу, политою сльозами";
 "Волі народної дзвін";
 "Пам'яті борців за волю";
 "Кобзарю, вічний ти, як саме життя!";
 "Чернігівщина - мій рідний край";
 "Живи й процвітай моя Україно, для миру,
для щастя, любові й добра!"

Відповідальний
4

31.08

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи

Протягом року

Куратори груп,
вихователі

Протягом року

Куратори груп

12.10

Кафедра соціальногуманітарних дисциплін

06.11

Працівник відділу
кадрів

Протягом року

Куратори груп
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7.

8.

9.

10.
11.
12.

Цикл виховних годин "Народні звичаї та
обряди":
 "Українське весілля";
 "Дитина народилась";
 "Колядки, свято коляди";
 "А ще третій празник – свято Водохреща"
 "А хто, хто Миколая любить"
"У хлібі пісня назавжди... " (І етап оглядуконкурсу аматорських колективів серед аграрних
ВНЗ )
Цикл лекцій:
 "Державотворча роль української мови в
сучасній історії";
 "3 історії української мови";
 "Роль Всеукраїнського товариства
"ПРОСВІТА" імені Тараса Григоровича
Шевченка в історії українського народу"
Читацька конференція "3 любов'ю до рідного
краю" (до Дня української писемності та мови)
Тематичний вечір: "Світлиця Шевченківського
заповіту"
Екскурсії по історичних місцях (до
Міжнародного дня пам'ятників та історичних
місць).

13. Мітинг-реквієм до Дня Перемоги

Протягом року

25.10

Кафедра соціальногуманітарних дисциплін

9.11

Куратори груп

9.03 -10.03

Куратори груп

9.04

Куратори груп

9.05
протягом року

15. Організація роботи "Української світлиці"

протягом року

1.
2.
3.

4.

5.
6.

2. МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
Час
Назва заходів
проведення
Організація роботи Ради з правового виховання
студентів
Ознайомлення студентів з Правилами
внутрішнього розпорядку в інституті
Інформування студентів про форми покарання за
порушення дисципліни
Виховні години, присвячені вивченню
Конституції:
 "Конституція України в моєму житті";
 Конституція України - новий етап
державотворчого процесу";
 "Конституція України: історія та сучасність";
 "Структура та загальна характеристика
Конституції України".
Організація індивідуальної виховної роботи із
студентами, які схильні до правопорушень.
Спільна робота з відділом кримінальної міліції у
справах неповнолітніх, дільничним інспектором
РВУМВС, позавідомчою охороною.

Художній керівник

Протягом року

14. Організація роботи Ради музеїв інституту

№
з/п

Куратори груп

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи, студентська рада
Кафедра соціальногуманітарних дисциплін
Кафедра соціальногуманітарних дисциплін
Відповідальний

Вересень

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи

Вересень

Адміністрація

Вересень

Адміністрація

Протягом року

Куратори

Протягом року

Куратори

Протягом року

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи , куратори
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7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Індивідуальні консультації юриста, психолога,
нарколога
Конференція "Єдність прав і свобод громадян
України" (до Міжнародного дня ООН)
Зустрічі з працівниками правоохоронних органів:
"Відповідальність підлітків за скоєний злочин"
Індивідуальні бесіди щодо попередження
залучення молоді до діяльності релігійних
організацій харизматичного спрямування,
сатанинських організацій
Усний журнал "10 грудня - День прав людини"
Бесіди:
"Правова свідомість - показник вихованості
молоді";
"Захищеність особи в правовій державі.
Презумпція невинності";
"Наркоманія, токсикоманія, їх вплив на
злочинність";
"Чи можуть бути права без обов'язків?"
"Суспільне та особисте";
"Що значить "будувати життя"?" "Алкоголь та
закон"
Виховні години:
"Моральні цінності в сучасному світі";
"Любов - почуття прекрасне";
"Добро та зло як дві одвічні протилежності";
"Щастя - загальна мета";
"Людяність, гуманізм, самопожертва - критерії
досконалої душі";
"Що є справедливість?".
Організація надання допомоги ветеранам, людям
похилого віку

Протягом року

Куратори груп

23.10

Кафедра соціальногуманітарних дисциплін

Протягом року

Куратори груп

Протягом року

Куратори груп

Листопад

Юрисконсульт

Протягом року

Юрисконсульт,
куратори груп

Протягом року

Куратори груп

Протягом року

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи , куратори груп

4.

3. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Виховні години:
"Вік жити - вік учитись";
"Проблеми добра та гуманізму в сучасній
Протягом року
літературі";
"Культура праці - що це означає?"
"Писанкарство на Україні"
Тематичні зустрічі команд КВК, "Поле чудес",
"Щасливий випадок", конкурси ерудитів,
Протягом року
інтелектуальні ігри.
Виховні години, присвячені творчості діячів
Протягом року
української культури
Перегляд кінофільмів з наступним
Протягом року
обговоренням

5.

Зустрічі з письменниками, композиторами,
співаками, художниками

1.

2.
3.

6.
7.

Відвідування музеїв, кінотеатрів, виставок
Конкурс на краще естетичне оформлення
кімнати в гуртожитку "Затишне житло затишок моєї душі "

Протягом року
Протягом року
Протягом року

Куратори груп

Куратори груп,
студентська рада
Куратори груп
Куратори, студентська
рада
Художній керівник,
студентська рада,
куратори груп
Куратори груп
Завідувач гуртожитків,
студентська рада
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8.
9.

10.

Організація та проведення Днів академічної
групи та Днів іменинника у студентському
клубі
Проведення українських національних свят та
обрядів в "Українській світлиці".
Вечори відпочинку:
"У серцях ми кохання несемо" (до Дня святого
Валентина);
"Музико грай, доле співай";
"Що ви знаєте про музику?";
"Сучасна музика: її напрямки та стилі";
"Ллється музика" (до Міжнародного дня
музики);
"Дозвілля народів світу";
"Поезія, ти – сила чарівна".
Конкурс "Краса НАТІ" (до Міжнародного
жіночого дня 8 Березня)

Протягом року

Куратори груп

Протягом року

Куратори груп

Протягом року

Художній керівник,
куратори груп,
студентська рада

16. працівників освіти)

29.09

17. Усний журнал "Диво – ім'я якому книга"

18.10

Художній керівник,
студентська рада
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи , художній
керівник,
студентське профбюро
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи , художній
керівник
Студентська рада
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи
Заступник директора
з навчально-виховної
роботи , художній
керівник, студентська
рада
Завідувач бібліотеки

15.11

Студентська рада

Протягом року

Художній керівник

11.

Святковий концерт до Міжнародного Жіночого

12. Дня 8 Березня

"Голосіївська весна" (огляд-конкурс

13. аматорських колективів серед аграрних ВНЗ)

6.03

4.03

Березень-квітень

14. Вечір відпочинку "Сміх не гріх - лікує всіх".

01.04

"Моя надіє, мій розмаю, святий, оспіваний мій
краю..." (участь колективу інституту у
проведенні Дня міста Ніжина)

16.09

15.

"Твоє життя усе як на долоні" (привітання до Дня

"В добру годину Вас вітає студентська родина"

18. (привітання до Міжнародного дня студентів)
Організація роботи гуртків художньої

19. самодіяльності, клубів за інтересами
1.
2.
3.

4. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ
Організація чергування академічних груп у
навчальному корпусі, їдальні, на території
Протягом року
інституту
Догляд за територією інституту, закріплення
Протягом року
академічних груп за визначеними ділянками
Організація академічних груп для допомоги
навчально-науково-виробничому підрозділові
інституту.

Адміністрація
Декани
Декани
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4.

5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Організація роботи лекторів з економічних питань:
 створення фермерських господарств;
 приватизація та роздержавлення;
Протягом року
 впровадження маркетингу на підприємствах,
 реформування податкової системи;
 соціальний захист населення в умовах ринку;
 державні субсидії.
Виховні години:
"Хліборобські обжинкові обряди";
"Хвала рукам, що пахнуть хлібом";
"На дерево дивись - як родить, на людину, як
робить";
Протягом року
"Щоб праця дала втіху";
"Дума про хліб";
"Хліб всьому голова";
"Люби всім серцем Україну, прикрась трудом і
збагати".
Дискусії:
"Потрібна людина в потрібному місці";
Протягом року
"Як я розумію свій обов'язок перед країною";
"Твоє покликання".
Бібліографічні огляди "Новини спеціальної
Протягом року
літератури"
Тематичний вечір на тему: "Горджуся родом
14.11
хліборобів, майстрами хліба і землі"
5. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Забезпечення повноцінного розвитку молоді,
охорона й зміцнення їх фізичного, психологічного
Постійно
та духовного здоров'я
Залучення студентів до спортивних секцій і
організація їх занять
Організація диспансеризації студентів,
формування спецмедгрупи
Проведення лікувально-профілактичного
контролю за станом здоров'я, фізичного розвитку
та фізичної підготовки студентів

Вересень

Методична рада
факультету економіки
та менеджменту

Куратори груп

Куратори груп
Завідувач бібліотеки
Художній керівник

Адміністрація
Викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін
Медпрацівник

Протягом року

5.

Участь спортивних команд інституту в міських,
районних, обласних, національних змаганнях.

Протягом року

6.

Проведення змагань з легкоатлетичного кросу до
Дня фізичної культури і спорту

15.09

7.

Проведення бесід стосовно санітарно-гігієнічних
норм, догляду за здоров'ям : "Чистота - запорука
здоров'я";
"Народна медицина лікує";
"Небезпечність і профілактика педикульозу";
"Профілактика грипу, кишкових захворювань";
"Про шкідливість нікотину";
"Небезпечно: наркоманія !".

Протягом року

Викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін ,куратори груп
Викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін
Викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін

Медпрацівник
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8.

9.

Проведення санітарно-гігієнічного навчання для
груп нового набору на теми: "Венеричні
захворювання та гігієна статевого життя";
"Особиста гігієна";
"Про фізичне тренування";
"Раціональне харчування та народна медицина в
лікуванні захворювань, викликаних радіацією".
Проведення туристичних походів академічних
груп (до Дня туризму)

14.

Організація зустрічей з медичними працівниками
(терапевт, гінеколог, нарколог, сексопатолог,
психолог)
Ознайомлення студентів з історією спортивного
руху, з видатними досягненнями українських
спортсменів, з спортивними традиціями.
Проведення конкурсу плакатів "Ні - палінню!" (до
Міжнародного дня боротьби з палінням)
Проведення бесід на теми:
"Гармонія тіла і духу - основа фізичного
виховання";
"Загартування - складова частина фізичної
культури";
"Режим праці та відпочинку";
"Перша сходинка до щастя - здоров'я"; "Здоровий
побут, здоровий спосіб життя, раціональне
харчування - запорука здоров'я людини";
"Фітотерапія - надійний спосіб оздоровлення
організму людини".
Підготовка книжкових виставок "За здоровий
спосіб життя"

15.

"Боротись будемо на славу, як наші предки козаки"
(спортивне свято до Дня Збройних Сил України)

10.
11.
12.

13.

16.

1.

2.

3.

4.

Протягом року

Куратори груп

27.09

Викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін, медпрацівник,
куратори груп

Протягом року

Куратори груп
Викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін

19.11

Студентська рада

Протягом року

Куратори груп,
викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін

II семестр

Завідувач бібліотеки

Викладачі кафедри
соціально-гуманітарних
19.11
дисциплін,
студентська рада
Викладачі кафедри
Спартакіада інституту (за окремим графіком)
Вересень–травень
соціально-гуманітарних
дисциплін
6. ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ І СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ
Заступник директора
Організувати роботу “Леді-клубу”
Протягом року
з навчально-виховної
роботи
Диспути:
"Що значить справжнє почуття кохання";
"Неповторна кожна людина, неповторна кожна
Протягом року
Куратори груп
любов";
"Щоб стати Берегинею"
Виховні години:
"Це не так просто - дружба з батьками"; "Вчитися
жити в мирі і злагоді";
Протягом року
Куратори груп
"Шлюб і сім'я";
"Мистецтво спілкування"; "Свято матері"
"Родинне дерево моє" (виставка-конкурс
Травень
Куратори груп
родоводів)
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

7. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
Ознайомлення з нормативними документами
уряду України з питань екології навколишнього
Протягом року
середовища
Залучення студентів до озеленення території
навчального закладу, наведення в ній чистоти та
Протягом року
порядку
Проведення конкурсу на краще озеленення
аудиторій "В аудиторію заходь як в храм
Березень
природи"
Проведення бесід:
"Червона книга - знак біди";
"Чудо-аптека під ногою";
Протягом року
"Природа і ми";
"Природа багатства рідного краю".
Підготовка виставки фото та фоторепродукцій
"Природа і ми" (до Дня охорони навколишнього
05.06
середовища)
Проведення диспуту "Найвищий Божий дар 20.09
природа-мати"
Проведення тижденя присвяченого річниці
катастрофи на Чорнобильській АЕС:
 літературна композиція "Чи знаєш, ти, світе, як
сиво ридає полин!";
Квітень
 читацька конференція "Раціональне
використання земельних ресурсів України";
 тематичний вечір "Чорнобиль не має минулого
часу".
Проведення заходів до Дня Землі:
 конкурс плакатів і виховна година "Твій дім 22.04
планета Земля";
 музичний вечір "На Україну линуть журавлі".

Викладачі екології
Декани
Декани

Куратори груп

Викладачі екології
Куратори груп

Заступник директора
з навчально-виховної
роботи , куратори груп

Викладачі екології
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