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Методологічне забезпечення виховної роботи
I.Закони України, накази, листи, розпорядження Міністерства освіти і науки 

України.
2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
3. Положення про організацію і проведення виховної роботи в 

Чернігівському національному технологічному університеті.
4. Положення про психологічну службу НУ «Чернігівська політехніка».
5. Положення щодо протидії боулінгу (цькування) у НУ «Чернігівська 

політехніка».
6. Чернігівська обласна цільова програма з національно-патріотичного 

виховання на 2021-2025 роки.
7. План виховної роботи НУ «Чернігівська політехніка» на навчальний рік.
8. План заходів по реалізації стратегії національно-патріотичного виховання 

у НУ «Чернігівська політехніка».
9. План виховної роботи ННІ/факультету.
10. План роботи куратора академічної групи.
II. План роботи Студентської ради НУ «Чернігівська політехніка» та 

студентських рад факультетів.
12. Інформаційні пакети студентів.

Організаційна робота
№
п/п Зміст виховної діяльності Термін

виконання Відповідальні

1. Планування виховної роботи До 13 вересня 
2021 року

Директори ННІ, декани, 
Студентська рада 
НУ «Чернігівська 

політехніка», завідувачі 
кафедр, куратори,
СК «Перемога»

2. Планування виховної роботи кураторів 
студентських груп

До 13 вересня 
2021 року Куратори груп

3. Планування виховної роботи 
інститутів

До 13 вересня 
2021 року

Директори ННІ, декани, 
студентські ради факультетів, 

завкафедри

4. Проводити збори з кураторами 
студентських груп

Один раз на 
семестр Заступники директорів ННІ

5. Організація конкурсу «Кращий 
куратор 2021-2022 навчального року»

Початок 
червня 2022 

року

Заступники директорів ННІ, 
керівник студбюро

6.
Організація та проведення конкурсу 
«Кращий студент НУ «Чернігівська 
політехніка» 2021»

Жовтень- 
листопад 
2021 року

Директори ННІ, декани, 
Студентська рада, ППО 

студентів НУ «Чернігівська 
політехніка», СК «Перемога», 

керівник студбюро

7.
Здійснення контролю за виконанням 
планів виховної робота всіх суб’єктів 
виховної діяльності

Постійно Вчена Рада
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Основні напрями виховання

1.1. Національно-патріотичне виховання

Завдання:
- формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
- виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;
- культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, 

глибокого зв’язку з природою та ін );
- виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, 

традицій.

№
п/п Зміст виховної діяльності Термін

виконання Відповідальні
1. Організація участі студентів університету в 

загальнонаціональних та державних заходах:
- День вигнання нацистських окупантів з Чернігова 
(21 вересня)
- Міжнародний день миру (21 вересня)
- День партизанської слави (22 вересня)
- День пам’яті загиблих в Бабиному яру 
(29 вересня)
- Міжнародний день людей похилого віку 
і День ветерана (1 жовтня)
- День захисника України (14 жовтня)
- День вигнання нацистських окупантів з території 
України (28 жовтня)
- День української писемності та мови (9 листопада)
- День Гідності та Свободи (21 листопада)
- День пам’яті жертв голодомору (25 листопада)
- День Збройних Сил України (6 грудня)
- День соборності України (22 січня)
- День пам’яті Героїв Круг (29 січня)
- День вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав (15 лютого)
- День Героїв Небесної Сотні (20 лютого)
- Міжнародний день рідної мови (21 лютого)
- Роковини Корюківської трагедії (1-2 березня)
- День українського добровольця (14 березня)
- - День Національної гвардії України (26 березня)
- Роковини трагедії на Чорнобильській АЕС (26 квітня)
- День пам’яті та примирення (8 травня)
- День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
(9 травня)
- День матері (12 травня)
- Міжнародний день родини (15 травня)
- День боротьби за права кримськотатарського народу 
(18 травня)
- День Європи (19 травня)
- День пам'яті жертв політичних репресій (20 травня)
- День слов’янської писемності та культури (24 травня)
- День безвізовго режиму з Європейським союзом для 
України (11 червня)
- День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в 
Україні (22 червня)
- День молоді (24 червня)
- День Конституції України (28 червня)
- День хрещення Київської Русі -  України (28 липня)
- День Державного Прапора України (23 серпня)
- День Незалежності України (24 серпня)

Відповідно 
до дат

Директори ННІ, декани, 
заступники директорів і 

деканів, завкафедри, 
куратори, Студентська 
рада, СК «Перемога»

2. Організація тематичних книжкових 
виставок, електронний перегляд літератури Протягом року Наукова бібліотека
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3. Організація проведення екскурсій до 
і стори ко- культу рн и х місць України

Протягом року

куратори, Студентська 
рада, ППО студентів 

НУ «Чернігівська 
політехніка», 

туристичний клуб 
«ЧнТУР»

4. Заходи відповідно плану з виконання 
концепції МОН про національно- 
патріотичне виховання дітей та молоді 
на 2021-2022 навчальний рік в 
НУ «Чернігівська політехніка»

Протягом року

Кафедра соціально- 
гуманітарних 

дисциплін, кафедра 
філософії і суспільних 
наук, куратори груп

5 Кураторська година присвячена ЗО років 
незалежності України «Моя Україна -  єдина 
та вільна»

Вересень 
2021 року Куратори груп

6 Відкрита кураторська година присвячена 
Дню пам’яті та примирення

Травень 
2022 року

СК «Перемога», 
куратори груп

1.2. Інтелектуально-духовне виховання

Завдання:
- розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
- виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у 

практичній діяльності;
- реалізація особистішого життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі 

здібностей і знань, умінь і навичок;
- виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію.

№
п/п Зміст виховної діяльності Термін

виконання Відповідальні

1. Робота наукових гуртків Протягом року Директори ННІ, 
завкафедри

2. Проведення студентських олімпіад з 
дисциплін Протягом року Директори ННІ, 

завкафедри

3.
Організація та проведення тематичних 
інтелектуальних ігр (брейн-рингів, 
дискусійних платформ, вікторин)

Протягом року

Студентська рада, ППО 
студентів ЧИТУ,
СК «Перемога», 
куратори груп

4. Курс неформальної освіти 
«Психологія успіху» Протягом року Директори ННІ

5. Надання первинної допомоги та реабілітації Протягом року Психологічна служба

1.3. Громадянсько-правове виховання

Завдання:
- прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
- виховання поваги до Констшуцііі, Законів України, державних символів України;
- виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством;
- формування політичної та правової культури особистості;
- залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.
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№
п/п Зміст виховної діяльності Термін

виконання Відповідальні

1.

Організація роботи з метою виявлення 
порушників правил поведінки, 
внутрішнього розпорядку, запобігання 
тютюнопаління та формування загальної 
культури поведінки студентів (гуртожитки 
в тому числі)

Щомісячно

Куратори груп, 
Студенеька рада, 

Психологічна служба 
НУ «Чернігівська 

політехніка»

2.
Проведення профілактичних та 
інформаційних зустрічей з працівниками 
правоохоронних органів

Протягом
року

Заступники директорів, 
Студентська рада, 

вихователі гуртожитків

3. Підвищення правової культури 
першокурсників з питань законодавства

Протягом
навчального

року
Викладачі правознавства

4.

Організація виховних заходів з 
попередження проявів агресії та насильства 
у студентському середовищі, проведення 
тренінгів, лекцій, конференцій на тему 
«Протидія Булінгу» за участю фахівців 
органів юстиції, БПД, Національної поліції, 
соцслужби, психологів, громадських 
організацій

Протягом
року

Кафедра соціальної 
роботи, кафедра 

соціально-психологічної 
допомоги населенню, 

куратори груп, 
Психологічна служба 

НУ «Чернігівська 
політехніка»

1.4. Трудове виховання

Завдання:
- формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової 

економіки;
- формування почупя господаря та господарської відповідальності;
- розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.

№
п/п Зміст виховної діяльності Термін

виконання Відповідальні

1. Проведення благоустрою територій, 
закріплених за університетом Протягом року

Проректор з АГЧ та ЕП, 
коменданти корпусів та 

гуртожитків, куратори груп, 
Студентська рада

2. Облаштування предметних аудиторій Протягом року
Завкафедри, викладачі, 

куратори груп, Студентська 
рада

3. Участь у міському місячнику з 
благоустрою та прибирання

Березень 
2022 року

Проректор з АГЧ та ЕП, 
коменданти корпусів та 

гуртожитків, куратори груп, 
Студентська рада, ППО 

студентів 
НУ «Чернігівська політехніка»

1.5. Моральне та естетичне виховання

Завдання морального виховання:
формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, 
самодисципліни;

- формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, 
категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
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- становлення етики міжетнічних відносин та культурі міжнаціональних стосунків;
- формування особистішого світогляду як проекції узагальненого світосприймання.

Завдання естетичного виховання:
- розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;
- формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які грунтуються на українських народних 

традиціях та кращих надбаннях світової культури;
- вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і 

відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

№
п/п Зміст виховної діяльності Термін

виконання Відповідальні

1. Організація набору студентів у 
колективи художньої самодіяльності

Вересень- 
жовтень 

2021 року
СК «Перемога», 

Студентська рада

2.
Організація участі студентів у 
міських, обласних, державних та 
міжнародних творчих конкурсах, 
фестивалів тощо

Протягом року СК «Перемога», 
Студентська рада

3.
Організація відвідування студентами 
театрів, музеїв та інших культурно- 
мистецьких установ і заходів

Протягом року Куратори груп, 
Наукова бібліотека

4. Організація та проведення свята 
«Посвята першокурсника»

11 вересня 
2021 року

СК «Перемога»,
Ш10 студентів 

НУ «Чернігівська політехніка», 
Студентська рада

5. Урочистості до Дня працівників 
освіти

01 жовтня 
2021 року

СК «Перемога»,
ППО студентів 

НУ «Чернігівська політехніка», 
Студентська рада, 

профспілкові організації 
співробітників

6. Організація роботи волонтерських 
загонів Протягом року

Студентська соціальна служба, 
волонтерський центр Довіра, 
ГО «Чернігів європейський», 

11110 студентів 
НУ «Чернігівська політехніка» 

Студентська рада

7.

Урочистості до Міжнародного дня 
студентів, вручення нагород 
переможцям конкурсу «Кращий 
студент НУ «Чернігівська 
політехніка 2021»

15 листопада 
2021 року

Студентська рада,
СК «Перемога», керівник 
студбюро, 11110 студентів 

НУ «Чернігівська політехніка»

8.
Організація благодійних концертів, 
акцій до дня Святого Миколая та 
Нового року

Грудень 
2021 року

Студентська рада,
СК «Перемога», ППО 

студентів НУ «Чернігівська 
політехніка» профспілкові 
організації співробітників

9. Організація та проведення заходів до 
Міжнародного жіночого дня

Березень 
2022 року

Студентська рада,
СК «Перемога»,

Центр тендерної освіти 
НУ «Чернігівська політехніка», 

ППО студентів НУ 
«Чернігівська політехніка»

10. Організація набору студентів у 
творчу студію «Гаудеамус» Протягом року Карпова І.Г.
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1.6. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

Завдання:
- виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя;
- формування знань і навичок фізичної культури в житгі людини;
- забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
- фізичне, духовне та психічне загартування;
- формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, 

профілактика захворювань;
- створення умов для активного відпочинку студентів.

№
п/п Зміст виховної діяльності Термін

виконання Відповідальні

1. Організація роботи спортивних секцій Протягом року Кафедра фізичної реабілітації

2. Організація та проведення святкування 
Дня фізичної культури і спорту

Вересень 
2021 року Кафедра фізичної реабілітації

3.

Організація і проведення спортивного 
фестивалю «Мала Олімпіада 
НУ «Чернігівська політехніка» 2021» 
до Дня Захисника України

Жовтень 
2021 року

Кафедра фізичної реабілітації, 
Студентська рада,
СК «Перемога»,
ППО студентів 

НУ «Чернігівська політехніка»

4.
Організація та проведення 
інститутських кубків та першостей за 
видами спорту

Протягом року

Кафедра фізичної реабілітації, 
ППО студентів 

НУ «Чернігівська політехніка», 
Студентська рада

5.
Організація і проведення зустрічей зі 
спеціалістами Клініки дружньої до 
молоді

Вересень-жовтень
2021 року; 

березень-квітень
2022 року

Заступники деканів, 
Студентська рада,

ППО студентів 
НУ «Чернігівська політехніка», 

куратори груп

6.
Організація і проведення спартакіади 
НУ «Чернігівська політехніка» серед 
студентів

Протягом року

Кафедра фізичної реабілітації, 
Студентська рада,
СК «Перемога»,
ППО студентів 

НУ «Чернігівська політехніка»

7.

Організація і проведення спартакіади 
науково-педагогічних працівників та 
співробітників НУ «Чернігівська 
політехніка» «Сила в єдності»

Протягом року Кафедра фізичної реабілітації, 
Декани

8. Організація і проведення спортивно- 
освітнього заходу «День здоров’я» Протягом року

Кафедра фізичної реабілітації, 
Студентська рада,
СК «Перемога»,
ППО студентів 

НУ «Чернігівська політехніка»

9. Організація і проведення турніру 
з міні-футболу пам’яті Кузьменка М.Г. Протягом року Кафедра фізичної реабілітації, 

Студентська рада

Проректор з НП та ВР О.Є. Мельник
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