СХВАЛЕНО
Вченою радою ЧНТУ
(протокол № ____ від _____________ р.)

№№

п/п
1.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ЧНТУ
_________________С. М. Шкарлет

ПЛАН
заходів з виконання концепції МОН про національно-патріотичне
виховання дітей та молоді на 2015-2016 навчальний рік в ЧНТУ
Назва заходу
Виконавці
Тематичні кураторські години, бесіди зі студентами, Деканати, куратори груп
присвячені Дню захисника України, зустрічі
студентів з воїнами – учасниками АТО.

Термін
виконання
Жовтень

2.

Міжвузівська студентська науково-практична
конференція, присвячена Дню української
писемності та мови «Українська мова: історія,
сучасність, перспективи розвитку».

Кафедра філософії та
соціально-гуманітарних
дисциплін

Листопад

3.

Акція на студентському радіо «Слухай українське»,
присвячена Дню української писемності та мови.

Кафедра філософії та
соціально- гуманітарних
дисциплін

9 листопада

4.

Тренінг для студентів «Активні громадяни».

Факультет соціальної
роботи

Вересеньжовтень

5.

Ярмарка – виставка «Творчість і традиції
українського народу».

Факультет соціальної
роботи

Листопад

6.

Відкрита лекція з залученням фахівців, які
працюють з військовими, котрі повернулись із зони
АТО «Особливості роботи з учасниками АТО».

Факультет соціальної
роботи, викл.
Мульована Л.Ф.

Листопад

7.

Організація та проведення фотоконкурсу серед
учнівської й студентської молоді області «Україна –
це ми», присвяченого 24-й річниці всенародного
референдуму з підтвердження Акту проголошення
незалежності України (1991).

Деканати факультетів,
кафедра філософії та
соціально-гуманітарних
дисциплін

Вересеньгрудень

8.

Тематичні кураторські години, бесіди зі студентами
«Жнива скорботи», присвячені Дню пам’яті жертв
голодоморів та політичних репресій.

Деканати факультетів,
куратори груп

Листопад

9.

Тематичні виставки літератури «Ніхто не забутий,
ніщо не забуте» , присвячені Дню пам’яті жертв
голодоморів та політичних репресій.

Наукова бібліотека

Листопад

10.

Зустрічі студентів з представниками військових
частин, учасниками АТО, вшанування працівників
університету – військовослужбовців запасу,
присвячені Дню збройних сил України.

Деканати факультетів,
куратори груп

6 грудня

11.

Залучення студентів університету до активної
участі:
- в міжнародному конкурсі з української мови імені
Петра Яцика;

Кафедра філософії та
СГД, доц. Гаценко І.О.

Груденьсічень

- в міжнародному мовно-літературному конкурсі
імені Тарас Шевченка.

Кафедра філософії та
СГД, доц. Гаценко І.О.

Груденьлютий

12.

Тематичні кураторські години, бесіди зі студентами,
присвячені Дню соборності України.

Куратори груп

Січень

13.

Участь делегації, викладачів та студентів ЧНТУ в
урочистостях, присвячених вшануванню 98-ї
річниці подвигу героїв Крут (с. Крути, Ніжинського
р-ну).

Деканати,
студентська рада

29 січня

14.

Екскурсії до музею героїв Крут (с. Крути,
Ніжинського р-ну).

Студентська рада

Протягом
року

15.

«Герої не вмирають» - кураторська година,
присвячена 2-й річниці перемоги Революції
Гідності, тематична виставка літератури.

Куратори груп,
Нукова бібліотека

Лютий

16.

День соціальної справедливості.

Кафедра філософії та
СГД, ст.викл
Євдокименко Р.І.

20 лютого

17.

Організація й проведення вшанування 202-ї річниці
від дня народження Т. Шевченка, «Шевченківська
весна»:
- участь делегації викладачів та студентів ЧНТУ в
покладанні квітів та урочистостях біля пам’ятника
Т. Шевченка у м. Чернігові;

Деканати,
cтудентська рада

9 березня

- зустрічі викладачів, студентів університету з
лауреатами Національної премії України імені
Тараса Шевченка;

Кафедра філософії та
соц.-гуман. дисциплін

Березень

- Четвертий відкритий конкурс літераторів;

Кафедра філософії та
соц.-гуман. дисциплін

- загальноуніверситетський мовно-літературний
конкурс «Мій Шевченко». Конкурс проходить у
номінаціях: конкурс студентських наукових робіт;
конкурс есе на тему «Борітеся – поборете»;
- кураторські години, бесіди зі студентами
«Великий син великого народу».

Кафедра філософії та
соц.-гуман.дисциплін,
Наукова бібліотека
Куратори студ. груп

18.

Олімпіада з українознавства.

Кафедра філософії та
соц.-гуман. дисциплін

19.

Загально університетський конкурс студентських
есе на тему «Народ мій є, народ мій завжди буде»,
«Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?»

Кафедра філософії та
соц.-гуман. дисциплін

20.

Фотоконкурс «Чернігівщина Європейська».

Деканати,
кафедра філософії та
СГД

Лютийтравень

Листопадберезень

Березень

Квітень

Лютийтравень
Лютийтравень

21.

«Вклад України та українців у велику Перемогу» кураторська година, до Дня пам’яті та примирення
та 71-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні.

Куратори груп

Квітеньтравень

22.

«Світло великої Перемоги» - тематична виставка
літератури до дня пам’яті та примирення та 71-ї
річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні.

Наукова бібліотека

Травень

23.

Культурно- просвітницький проект «Відкриваємо
Чернігів разом»:
- краєзнавча експедиція «Історія мого міста»;
- до дня Соборності України – презентація галереї
видатних українців;
- проведення круглого столу «Я люблю тебе,
Чернігове!»

Факультет соціальної
роботи

Січеньквітень

24.

Провести заходи , присвячені 10-річчю роботи
творчої студії «Гаудеамус»:
- презентацію творчої студії «Гаудеамус»
(корп.№ 1, прим. Наукової бібліотеки);

Кафедра філософії та
СГД , доц. Карпова І.Г.

Жовтень

- виставка творчих робіт студентів (корп. № 8),
проведення майстер-класів.

Кафедра філософії та
СГД, доц. Карпова І.Г.

Жовтень

Куратори груп,
cтудентська рада

Протягом
року

25.

Організація екскурсій для студентів по пам’яткам
історії та культури Чернігівської області та України,
відвідування музеїв, театрів та інших культурних
заходів, що сприяють національно-патріотичному
вихованню молоді.

26.

Організація широкого висвітлення у ЗМІ заходів з
національно-патріотичного виховання студентів
ЧНТУ.

Крук О.І.

Протягом
року

27.

Надання організаційної та матеріальної підтримки
національно-патріотичним заходам органів
студентського самоврядування

Адміністрація ЧНТУ

Протягом
року

28.

Участь викладачів та студентів ЧНТУ в міських
урочистостях, присвячених державним святам та
пам’ятним датам.

Деканати, куратори
груп, студентська рада

Протягом
року

29.

Залучення студентів до волонтерської роботи ГО
«Вогонь Відродження» з надання допомоги воїнам –
учасникам АТО та їх сім’ям.

Деканати, куратори
груп, студентська рада

Протягом
року

Деканати, куратори
груп, студентська рада

Протягом
року

30.

Залучення студентів до роботи творчої студії
«Гаудеамус».

Проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи ЧНТУ

О.Є. Мельник

