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ВСТУП 
Розбудова самостійної Української держави, інтеграція в європейське та світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів 

управління і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, націю, пріоритети духовної культури, визначають 

основні напрями реформування навчально-виховного процесу, зобов’язують весь колектив вищого навчального закладу постійно його 

поліпшувати. 

Виховна робота в Сумському національному аграрному університеті здійснюється з метою формування соціально відповідальної, 

інтелігентної особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, шанобливо ставиться до державних символів, 

національних святинь, української мови, історії, а також культури інших національностей, зберігає і розвиває культурно-історичні традиції 

народу. 

Принципи виховної роботи 

- принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування у молоді національної свідомості, любові до 

України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися 

приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави; 

- принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової 

культури особистості на набутому морально-етичному досвіді людства; 

- принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності; 

- принцип цілісності означає, що виховання організовується як системний педагогічний процес, спрямований на гармонійний та 

різнобічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу, передбачає забезпечення наступності напрямів та етапів 

виховної роботи; 

- акмеологічний принцип вимагає орієнтації виховного процесу на вищі морально-духовні досягнення і потенційні можливості 

особистості, створення умов для досягнення нею життєвого успіху, розвиток індивідуальних здібностей; 

- принцип особистісної орієнтації означає, що загальні закони психологічного розвитку проявляються у кожної людини своєрідно і 

неповторно; 

- принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості як творця свого життя, який здатен приймати 

особисті рішення, і нести за них відповідальність, повноцінно жити і активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко 

реагувати на соціальні зміни; 

- принцип толерантності передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, формування у 

вихованців відкритості, толерантного ставлення до цінностей, відмінних від національних ідей, до культури, мистецтва, вірувань інших 

народів, здатності диференціювати спільне та відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як невід'ємну частину 

загальнолюдської; 

- принцип врахування індивідуальних задатків і здібностей студентів, рівнів їхнього інтелектуального та загальнокультурного 

розвитку, специфіки курсу навчання і майбутньої спеціальності; 

- партнерство як форма стосунків між викладачами і студентами, співпраця у вирішенні питань навчання, відпочинку, побуту, 

підтримка і стимулювання студентських ініціатив; 
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- єдність навчання, виховання та науково-дослідної роботи, що передбачає добросовісне виконання кожним студентом своїх 

функціональних обов'язків і громадських доручень, участь у науково-дослідній роботі та громадському житті групи, курсу, факультету, 

університету; 

- цілісність і системність виховного впливу на студентів ректорату, деканату, кафедр, інших структурних підрозділів університету, 

викладачів, студентських самоврядних організацій; пріоритет загальнолюдських цінностей, їх органічне поєднання з цінностями 

національними. 

   Виховна робота передбачає особистісно-орієнтовану національну модель виховання, яка спрямована на механізм самореалізації 

особистості, визначає напрями гуманістичної виховної діяльності в університеті. 

Основні функції виховної роботи: 

- створення організаційно-педагогічних умов для адаптації студентів першого курсу до навчання в університеті; 

- управління процесом соціальної адаптації студентів; 

- використання теорії людиноцентризму, яка включає гуманістичну традицію підходу до виховання, враховує бажання особи, її 

наміри; 

- створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі; 

- організація соціального захисту дітей пільгових категорій, із малозабезпечених та багатодітних сімей тощо; 

- співпраця з органами студентського самоврядування, профспілковою організацією, іншими громадськими організаціями; 

- сприяння створенню нових традицій, цікавих форм організації дозвілля й організації їх проведення; 

- залучення до виховної роботи яскравих, видатних особистостей, учених, політиків, діячів культури; 

- використання правових норм захисту прав та інтересів особистості. 

 

Основні завдання виховної роботи університету на 2019-2020 навчальний рік: 

- формування громадянина шляхом його політичної, правової, трудової, економічної, культурної освіченості, а також безпосередньої 

участі у суспільно-значущих справах; 

- створення умов для формування та розвитку студента як фахівця і особистості, його здібностей, талантів, інтелектуальності, 

забезпечення належної правової підготовки майбутнього спеціаліста, виховання в нього принципів національної і загальнолюдської моралі, 

духовності, культури; 

- формування у молоді сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях української і світової 

культури; 

- засвоєння молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, засад високої 

національної культури міжнаціональних взаємин; 

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності 

її захищати; 

- розвиток у студентів мовної культури; 

- формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, традицій українського народу. 
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 № 

з/п 

Зміст роботи Виконавець Термін 

виконання 

Примітка 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1.1 Розробити та затвердити план 

виховної роботи на 2019-2020 

навчальний рік 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі студентами 

до 20.08.2019  

1.2 Узгодити (затвердити) плани 

роботи на 2019-2020 навчальний 

рік:  

 план роботи відділу з організації 

виховної роботи зі студентами 

 плани виховної роботи 

факультетів;  

 плани виховної роботи кураторів 

академічних груп; 

 план роботи студентського 

самоврядування;  

 план роботи психологічної 

служби 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі 

студентами, декани 

факультетів, куратори 

академічних груп, голова 

студентського самоврядування 

до 28.08.2019  

1.3 Затвердити графік чергування 

викладачів у гуртожитках 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, декани факультетів 

до 30.08.2019  

1.4 Оновлення та наповнення сайту 

університету щодо заходів з 

виховної роботи університету, 

факультетів 

ПІ медіацентр, відділ з 

організації виховної роботи зі 

студентами, декани 

факультетів, студентське 

самоврядування  

постійно  

1.5 Оформлення стенду виховної 

роботи університету 

 

 

психологічна служба 

університету 

до 15.09.2019  

1.6 Організація роботи  «Школи 

лідерства» для студентів коледжів 

СНАУ ( на базі університету) 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами, 

студентське самоврядування 

Січень 2020 року Робота «Школи лідерства» 
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та профком 

1.7 Вручення дипломів випускникам декани факультетів Грудень 2019 

року 

Урочиста церемонія та святковий концерт 

1.8 Відзначення студентів за 

досягнення в науковій, громадській, 

культурно-масовій та спортивній 

роботі 

адміністрація університету, 

декани факультетів, завідувачі 

кафедр, студентське 

самоврядування,  первина 

профспілкова організація 

студентів та аспірантів 

протягом року  

1.9 Реалізація Державної цільової 

програми «Молодь України» на 

2016-2020 роки 

адміністрація університету, 

декани факультетів, керівники 

академічних груп, студентське 

самоврядування університету 

постійно Проведення виховних годин та лекцій присвячених 

історії Українського державотворення та проблемами 

розвитку і зміцнення держави; засідання круглих 

столів; покладання квітів до пам’ятних знаків діячам 

українського державотворення, проведення серед 

студентів просвітницьких заходів, спрямованих на 

формування правової культури у студентській молоді 

1.10 Організація виховної роботи зі 

студентами пільгових категорій: 

 дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавлених батьківського 

піклування, студентами з їх 

числа; 

 студентів, що постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та мають статус 

потерпілих;  

 студентів з інвалідністю; 

 студентів з числа 

малозабезпечених багатодітних 

сімей;  

  внутрішньо переміщених осіб; 

 учасників бойових дій та їх дітей 

та ін. 

адміністрація університету, 

декани факультетів, керівники 

академічних груп, 

психологічна служба 

університету, студентське 

самоврядування 

постійно  

1.11 Організація проведення науково-

практичних семінарів для кураторів 

академічних груп, старост 

академічних груп, студентського 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі студентами 

Протягом року За окремим планом 
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самоврядування 

2. ВИХОВНА РОБОТА З ПЕРШОКУРСНИКАМИ 

2.1 Проведення заходів, присвячених 

Дню знань в СНАУ 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі 

студентами,  декани 

факультетів, студентське 

самоврядування  

30.08.2019 За окремою програмою 

2.2 Ознайомлення першокурсників з 

історією університету, правилами 

внутрішнього розпорядку СНАУ, 

Статутом тощо 

декани факультетів, куратори 

академічних груп 

1-й тиждень 

вересня 2019 року 

Проведення лекції 

2.3 Організація та проведення 

психологічних тренінгів для 

студентів І курсу з метою адаптації 

до університету 

психологічна служба 

університету 

вересень 2019 

року 

Організаційні збори з метою інформування про 

діяльності психологічної СНАУ, проведення тренінгів, 

анкетування, обговорення різних тем з метою адаптації 

до навчання у ЗВО 

2.4 Проведення ярмарку можливостей 

для першокурсників 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами,  декани 

факультетів, студентське 

самоврядування та профком 

05.09.2019 Знайомство першокурсників з поза навчальною 

роботою університету 

2.5 Заохочення лідерів до 

самоорганізації і керівництва 

студентським колективом для 

вирішення молодіжних питань 

декани факультетів, 

студентське самоврядування, 

куратори академічних груп 

 

 

постійно Ознайомлення з положеннями органів студентського 

самоврядування, бесіди про перспективи розвитку 

особистості студентів 

3.ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ 

3.1. Національно-патріотичне виховання 

3.1.1 Організаційна і виховна робота зі 

студентами щодо толерантності і 

терпимості у міжнаціональних 

відносинах, питаннях збереження 

миру, злагоди між усіма народами, 

етнічними, національними, 

релігійними групами 

 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, 

психологічна служба 

університету 

протягом року Проведення бесід у групах «Виховання культури 

міжнаціональних відносин» для студентів  
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3.1.2 Проведення тематичних екскурсій з 

відвідуванням об’єктів культурної 

спадщини Сумщини та України в 

цілому 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, органи 

студентського самоврядування 

протягом року За окремим планом 

3.1.3 Організація заходів, присвячених 

Дню Конституції,  Дню Державного 

Прапора України, Дню 

Незалежності України 

адміністрація університету, 

декани факультетів, відділ з 

організації виховної роботи зі 

студентами, директор 

студмістечка, студентське 

самоврядування,  

28.06.2020 

23-24.08.2020 

Участь студентів та співробітників університету у 

міських заходах 

3.1.4 Бесіди на тему «Україна – 

суверенна демократична держава» з 

іноземними студентами 

кафедра українознавства, 

центр по роботі зі іноземними 

студентами 

вересень 2019 

року 

 

3.1.5 Тематична презентація для 

викладачів і студентів на тему 

«Україна – суверенна демократична 

держава» 

кафедра українознавства вересень 2019 

року 

 

3.1.6 Організація заходів до 

Міжнародного Дню миру 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами, 

куратори академічних груп, 

студентське самоврядування 

3-й вівторок 

вересня 2019 року 

Проведення круглих столів на тему – єдність народу 

України та цілісності її території, розмова про мужність 

і героїзм в ім’я свободи, незалежність та 

демократичність розвитку держави, повагу до 

державних символів, шанобливе ставлення до традицій 

українців та представників інших національностей, що 

населяють країну 

3.1.7 Проведення заходів, присвячених 

Дню партизанської слави  

декани факультетів, куратори 

академічних груп, органи 

студентського самоврядування 

19.09.2019 Проведення вечору пам’яті  «Пам’ять про минуле» 

3.1.8 Проведення конкурсів есе за 

темами:  

 «Україна – єдина, неподільна, 

вільна»;  

 «В єдності сила народу»; 

  «Маємо бути європейцями на 

ґрунті українському». 

кафедра українознавства До 01.11.2019  

3.1.9 Організація заходів до Дня 

української писемності та мови 

кафедра українознавства, 

куратори академічних груп 

07-08.11.2019 Проведення конкурсу читців з рідної мови, конкурс 

рефератів 

3.1.10 Участь у Всеукраїнських, міських, проректор з науково- 23.11.2019 Проведення лекцій, інформаційних бесід; організація 
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районних заходах щодо вшанування 

пам’яті жертв Голодомору 1932- 

1933 років 

педагогічної та навчальної 

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі 

студентами, декани 

факультетів, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування, Наукова 

бібліотека 

тематичних виставок; покладання квітів біля меморіалів 

м. Суми; участь в Всеукраїнській акції «Запали свічку 

пам’яті» 

3.1.11 Організація заходів, присвячених 

Дню захисника України 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі 

студентами, декани 

факультетів, студентське 

самоврядування 

 

Жовтень 2019 

року 

За окремою програмою 

3.1.12 Організація Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС  

декани факультетів, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування, Наукова 

бібліотека 

 

12-13.12.2019 Проведення лекції, оформлення тематичних виставок 

3.1.13 Організація заходів до Дня 

Соборності і Свободи України 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування, Наукова 

бібліотека 

22.01.2020 Проведення лекції, оформлення тематичних виставок, 

участь у міських заходах 

3.1.14 Організація заходів до 

Міжнародного Дня пам’яті жертв 

Голокосту 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування, Наукова 

бібліотека 

27.01.2020 Історично-інформаційні лекції для студентів 

3.1.15 Учать в проведенні Дня пам’яті 

героїв Крут 

куратори академічних груп, 

студентське самоврядування, 

Наукова бібліотека 

29.01.2020 Участь в міських акціях 

3.1.16 Організація заходів, присвячених 

пам’яті Небесної сотні 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами, декани 

факультетів,   куратори 

академічних груп, студентське 

18.02.2020 За окремим планом 
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самоврядування, Наукова 

бібліотека 

3.1.17 Організація заходів, присвячених 

Міжнародному Дню рідної мови 

кафедра українознавства, 

куратори академічних груп, 

студентське самоврядування, 

Наукова бібліотека 

21.02.2020 Проведення дебатних турнірів, акція «Розмовляємо та 

спілкуємось рідною мовою» 

3.1.18 Організація літературного вечора 

вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка  

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами, 

заступники деканів,  кафедра 

українознавства, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування, Наукова 

бібліотека 

10.03.2020 За окремим планом 

3.1.19 Організація заходів до 

Міжнародного Дня пам’яток та 

історичних місць 

заступники деканів, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування, Наукова 

бібліотека 

16.04.2020 Відвідування архітектурних місць та музеїв м. Суми  та 

Сумської області, покладання квітів до пам’ятних 

знаків та обелісків 

3.1.20 Організація заходів до Дня пам’яті 

Чорнобильської трагедії 

заступники деканів, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування, Наукова 

бібліотека 

24 та 26.04.2020 Проведення тематичних лекцій для студентів. Участь у 

міських заходах 

3.1.21 Організація заходів до відзначення 

річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі 

студентами, декани 

факультетів, студентське 

самоврядування, Наукова 

бібліотека 

08-09.05.2017 За окремим планом 

3.2. Громадянсько-правове виховання 

3.2.1 Організація та підтримання 

громадського порядку в 

університеті 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, Служба сторожової 

охорони СНАУ 

протягом року Забезпечення охорони громадського порядку у 

навчальних корпусах та на прилеглих до навчальних 

корпусів територіях університету 

3.2.2 Проведення індивідуальної роботи 

зі студентами-правопорушниками  

Декани факультетів, куратори 

академічних груп, 

протягом року За окремим планом 
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психологічна служба 

 

3.2.3 Зустрічі в студентських колективах 

з представниками влади, 

правоохоронними органами тощо 

Адміністрація університету, 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, 

психологічна служба 

протягом року За окремим графіком 

3.2.4 Проведення заходів щодо 

Державної програми протидії 

торгівлі людьми та до Дня боротьби 

торгівлі людьми 

Адміністрація університету, 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, 

психологічна служба 

Жовтень 2020 

року 

Проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи 

серед студентів 

3.2.5 Проведення заходів з профілактики 

поширення ксенофобських і 

расистських проявів серед 

студентської молоді 

Адміністрація університету, 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, 

психологічна служба 

Протягом року, за 

окремим графіком 

Проведення акцій, конференцій, семінарів, круглих 

столів, громадських слухань, дебатів з означеної 

проблеми за участі представників МЗС, СБУ, МВС, 

державних органів, міжнародних та громадських 

організацій, кореспондентів провідних ЗМІ 

3.2.6 Проведення роботи, пов’язаної з 

запобіганням правопорушень серед 

студентів 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, 

психологічна служба, 

студентське самоврядування 

Протягом року, за 

окремим графіком 

Індивідуальні та групові консультації 

3.2.7 Ведення обліку правопорушень 

серед студентів 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, 

психологічна служба 

Протягом року  

3.2.8 Організація заходів до відзначення 

Дня прав людини 

Декани факультетів, керівники 

академічних груп 

10.12.2019 Впровадження в навчально-виховний процес ідей 

гендерної політики; проведення інформаційно-освітніх 

заходів для студентів; обговорення прав людини за 

круглим столом та на семінарах 

3.2.9 Організація заходів щодо 

проведення Європейського тижня 

місцевої демократії 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, декани факультетів, 

куратори академічних груп, 

студентське самоврядування 

Жовтень 2019 

року 

Організація курсу відкритих лекцій та науково-

практичних конференції, присвячених питанням 

реформування місцевого самоврядування, 

територіального устрою та розвитку принципів місцевої 

демократії в Україні; проведення тематичної виставки 

студентських рефератів та науково-популярної 

літератури, присвяченої питанням реформування 

місцевого самоврядування та актуальним проблемам 

державного управління; організація тематичних ігор та 

засідань активу органів студентського самоврядування 

з питання «Місце та роль органів студентського 

самоврядування у громадянському вихованні молоді» 
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3.2.10 Організація заходів щодо 

вшанування пам’яті жертв 

політичних репресій 

куратори академічних груп, 

студентське самоврядування 

3-й тиждень 

травня 2020 року 

Випуск стінних газет, проведення акції «Чорна стрічка 

– знак жалоби» 

3.2.11 Організація заходів, присвячених 

Міжнародному дню сімей 

психологічна служба 

університету 

15.05.2020 Зустріч з фахівцем центру планування сім'ї для 

студенток (та за окремим графіком), проведення 

тематичних заходів 

 

3.2.12 Надання індивідуальних 

консультацій студентам за 

розкладом,  роботи скриньки довіри 

психологічна служба 

університету 

Протягом року Профілактика спрямована на попередження депресій, 

залежностей та стресів; психологічна допомога у 

вирішенні різноманітних питаннях в житті студента 

3.2.13 Проведення тижнів правових знань  декани факультетів, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування 

Листопад 2019 

року, квітень 2020 

року 

За окремим планом 

 3.3. Моральне виховання 

3.3.1 Проведення бесід в академічних 

групах з актуальних питань 

морального виховання 

 

декани факультетів, куратори 

академічних груп 

Протягом року за 

окремим графіком 

Обговорення тематичних тем 

3.3.2 Проведення місячника милосердя 

«Створи добро» 

 

 

Студентське самоврядування Вересень, 

грудень, квітень 

2020 року 

Проведення благодійних акцій, метою яких є надання 

допомоги літнім людям, ветеранам, інвалідам та 

малозабезпеченим верствам населення тощо 

3.3.3 Проведення акції, присвяченої Дню 

спонтанного прояву доброти, 

«Епідемія доброти» 

Студентське самоврядування 17.02.2020  

3.3.4 Проведення бесід «Виховання 

культури міжнаціональних 

відносин» для студентів 1-3 курсів. 

Куратори академічних груп, 

психологічна служба 

університету 

Жовтень 2019 

року 

 

3.3.5 Проведення тижня толерантності психологічна служба 

університету 

11-15.10.2020 За окремим планом 

3.3.6 Організація заходів, присвячених 

Міжнародному Дню жінок 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами, декани 

факультетів, студентське 

самоврядування 

05.03.2020 Святковий концерт 

3.3.7 Організація заходів до Дня Св. 

Валентина 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами, 

13.02.2020 Святковий радіо випуск з привітаннями, флешмоби, 

проведення музично-розважальної програми 
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Медіацентр, студентське 

самоврядування 

3.3.8 

 

Проведення тижня солідарності з 

народами, які борються проти 

расизму та расової дискримінації до 

Міжнародного дня боротьби за 

ліквідацію расової дискримінації 

Куратори академічних груп, 

студентське самоврядування 

30-31.03.2020 Проведення акцій, обговорення на лекціях 

3.3.9 Організація заходів, присвячених 

Дню Матері 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами, 

куратори академічних груп 

11.05.2020 Проведення тематичних заходів 

3.3.10 Участь в загальноміських заходах 

до Дня захисту дітей та до Дня 

молоді 

куратори академічних груп,  Протягом року Відвідування Сумського обласного будинку дитини  з 

подарунками з нагоди відзначення Дня захисту дітей; 

проведення святкових творчих концертів та привітань 

до учнів підшефних шкіл і виховних комплексів 

3.3.11 Проведення тематичних читацьких 

конференцій та диспутів за 

художніми творами на морально-

етичну тематику 

Куратори академічних груп, 

психологічна служба 

університету 

 

 

 

Протягом року  

3.3.12 Забезпечення інформаційною 

літературою у гуртожитках 

інформаційних куточків з питань 

морально – етичного виховання 

Декани факультетів, куратори 

академічних груп, студентська 

рада гуртожитків 

Протягом року  

3.3.13 Проведення бесід, диспутів, 

круглих столів, спрямованих на 

виховання морально-етичних засад 

поведінки і світогляду студентської 

молоді 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, декани факультетів, 

куратори академічних груп 

Протягом року  

3.4. Інтелектуально-духовне виховання 

3.4.1 Зустрічі з визначними 

особистостями, фахівцями, діячами 

науки та культури, керівниками 

підприємств; проведення 

виробничих екскурсій 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, декани факультетів, 

куратори академічних груп 

За окремим 

графіком 

Залучення до спілкування з студентської молоддю 

випускників СНАУ (гордість Сум та України); 

проведення екскурсій на виробництвах, на яких 

працюють випускники університету 

3.4.2 Залучення студентів до участі в Проректор з науково- Протягом року за Проведення інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», 

«Брейн-ринг», дебатних турнірів за різних тематичних 
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науково-практичних і звітних 

конференціях університету, гуртках 

художньої самодіяльності, 

інтелектуальних іграх 

педагогічної та навчальної  

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі 

студентами, декани 

факультетів, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування 

 

окремим графіком напрямів, участь в святкових творчих концертах та в 

збірній команді КВН СНАУ 

3.4.5 Заходи щодо формування духовної 

культури людини у студентської 

молоді 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, декани факультетів, 

куратори академічних груп 

За окремим 

графіком 

Проведення лекцій, дебатних турнірів, диспутів з 

питань духовності молоді та філософські бесіди на тему 

«Духовність українського народу» 

3.4.6 Проведення фотовиставок 

студентських робіт, які 

висвітлюють красу та барвистість 

Сумської області, м. Сум, України в 

цілому, провідних країн світу 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, студентське 

самоврядування 

За окремим 

графіком 

Конкурс фотографій і плакатів на тему «Ні! насильству 

в сім’ї»; фотовиставки «Моє рідне місто», «Цінуйте 

життя!», «Кохання в сучасному світі» 

3.4.7 Організація заходів до Дня науки відділ з організації виховної 

роботи зі студентами, 

студентське самоврядування 

Травень 2020 року За окремим планом 

3.4.8 Відзначення Міжнародного дня 

громадян похилого віку 

Куратори академічних груп, 

студентське самоврядування 

01.10.2019 Тематичні бесіди, круглі столи, кураторські години в 

студентських групах 

3.5. Естетичне виховання 

3.5.1 Пошук творчих талантів, 

організація роботи гуртків 

художньої самодіяльності 

університету 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами 

Вересень-жовтень 

2019 року 

Конкурс для першокурсників «Зустрічайте  Це – ми!». 

Представлення творчих гуртків 

3.5.2 Відвідування мистецьких заходів, 

музеїв, театрів, тематичних 

виставок 

Заступники деканів з виховної 

роботи, куратори академічних 

груп, студентське 

самоврядування 

Протягом року, за 

окремим графіком 

 

3.5.3 Залучення студентів до участі в 

Міжнародних і Всеукраїнських 

конкурсах, виставках, до концертної 

діяльності в місті, області, регіоні 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі студентами 

протягом року  

3.5.4 Організація виступів художніх Проректор з науково- протягом року  



14 

 

колективів і окремих виконавців 

університету, виставок творчих 

робіт студентів 

педагогічної та навчальної  

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі студентами 

3.5.5 Організація та проведення 

конкурсів студентської 

самодіяльності 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі студентами 

 

протягом року  

3.5.6 Організація звітного концерту 

художньої самодіяльності 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами 

Квітень 2020 року  

3.5.7 Проведення Університетського балу відділ з організації виховної 

роботи зі студентами 

Квітень 2020 року  

3.5.8 Проведення новорічно-різдвяних 

свят 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі 

студентами, декани 

факультетів, студентське 

самоврядування 

 

Грудень 2019 

року 

За окремим планом 

3.5.9 Організація проведення конкурсів 

«Міс СНАУ», «Містер СНАУ» 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі студентами 

Березень-квітень  

2020 року 

 

3.5.10 Організація заходів, присвячених 

річниці з дня заснування Сумського 

НАУ  

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі 

студентами, декани 

факультетів, студентське 

самоврядування 

29.04.2020 За окремим планом 

3.6. Екологічне виховання 

3.6.1 Проведення конкурсу у 

гуртожитках на кращу студентську 

кімнату «Гуртожиток – наш дім» 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами, декани 

факультетів, студентська рада 

гуртожитків 

Грудень 2020 

року 
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3.6.2 Організація проведення 

фотоконкурсу «Цікавинки мого 

краю» 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі 

студентами, студентське 

самоврядування 

Квітень 2020 року Проведення фотовиставки 

3.6.3 Проведення читань, «круглих 

столів», присвячених Дню довкілля, 

здоров’ю, екології та єдності з 

природою 

Проректори з науково-

педагогічної роботи, декани 

факультетів, куратори 

академічних груп 

Квітень 2020 року  

3.6.4 Організація конкурсу до 

Українського Дня навколишнього 

середовища 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, відділ з організації 

виховної роботи зі 

студентами, студентське 

самоврядування 

 

Квітень 2020 року Проведення конкурсу на кращий екологічний плакат 

3.6.5 Участь у Всеукраїнських акціях з 

благоустрою 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, декани факультетів, 

куратори академічних груп, 

студентське самоврядування 

 

За окремим 

графіком 

 

3.7. Трудове виховання 

3.7.1 Участь студентів та співробітників 

університету у проведенні 

всеукраїнських, місцевих та 

університетських масових трудових 

акціях 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної  

роботи, декани факультетів, 

куратори академічних груп, 

студентське самоврядування 

Протягом року  

3.7.2 Здійснення контролю за 

дисципліною студентів 

декани факультетів, куратори 

академічних груп 

Протягом року  

3.7.3 Проведення лекцій (бесіда, диспут) 

з професійної діяльності та 

реалізації особистості в житті 

декани факультетів, куратори 

академічних груп 

Протягом року, за 

окремим графіком 

 

3.7.4 Проведення конкурсу студентських 

відео робіт «Мій СНАУ» 

відділ з організації виховної 

роботи зі студентами 

Квітень 2020 року Проведення презентації майстер- класів, майстри-класів 

фахівців 
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3.8. Фізичне виховання 

3.8.1 Проведення заходів щодо Концепції 

реалізації державної політики у 

сфері боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів 

адміністрація університету, 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування 

Протягом року Проведення дієвої первинної профілактики та 

запобігання вживанню наркотичних засобів та 

психотропних речовин серед студентської молоді, 

проведення роз’яснювальної роботи і пропагування 

здорового способу життя 

3.8.2 Залучення студентів в спортивні 

секції і організація їх занять 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, куратори академічних 

груп, кафедра фізичного 

виховання та спорту, 

психологічна служба 

Протягом року Проведення бесід зі студентами, спортивних ігор, 

обговорення по здоровому способу життя з метою 

підтримки психічного і фізичного здоров'я 

3.8.3 Участь спортивних команд 

університету в районних і обласних 

змаганнях 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, кафедра фізичного 

виховання та спорту 

 

Протягом року  

3.8.4 Проведення агітаційної та 

просвітницької роботи серед 

студентів, спрямованої на 

попередження шкідливих звичок у 

студентської молоді 

куратори академічних 

груп,вихователі гуртожитків, 

студентське самоврядування 

Протягом року Проведення бесід та акцій: «Зі спортом по життю», 

«Здорове харчування студентів», «Наркоманія – дорога 

в прірву» 

3.8.5 Організація спартакіад серед 

факультетів 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, кафедра фізичного 

виховання та спорту 

Протягом року За окремим планом 

3.8.6 Організація спартакіади серед 

студентів, які проживають у 

гуртожитках 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, кафедра фізичного 

виховання та спорту, 

вихователі гуртожитків, 

студентське самоврядування 

Жовтень-

листопад 2019 

року 

 

3.8.7 Організація заходів щодо 

Всесвітнього дня футболу 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, кафедра фізичного 

виховання та спорту 

Грудень 2019 

року 

Проведення футбольних турнірів серед студентської 

молоді 
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3.8.8 Організація товариських змагань, 

турнірів з різних видів спорту 

проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи, кафедра фізичного 

виховання та спорту 

Протягом року За окремим планом 

3.8.9 Пропаганда здорового способу 

життя та спортивних здобутків 

Адміністрація університету, 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування 

Протягом року Лекції щодо недопущення тютюнопаління та вживання 

алкогольних напоїв, наркотичних засобів на території 

навчальних закладів; оформлення спортивних стендів, 

інформаційних листків 

3.8.10 Кураторська година «Про 

профілактику та запобігання 

розповсюдженню в студентському 

середовищі негативних явищ» 

куратори академічних груп Протягом року Проведення бесід зі студентами 1- 3 курсів, 

присвячених здоровому способу життя, небезпеці 

вживання наркотиків, та проблемі СНІДу 

3.8.11 Міжнародний день відмови від 

тютюнопаління 

студентське самоврядування 21.11.2019 Проведення акції  

3.8.12 Проведення акції «Жити в світі, де є 

ВІЛ» 

психологічна служба 

університету, студентське 

самоврядування 

02.12.2019  

3.8.13 Проведення заходів щодо 

відзначення Міжнародного дня 

боротьби з наркоманією 

декани факультетів, куратори 

академічних груп, 

психологічна служба 

університету, студентське 

самоврядування 

Червень 2020 

року 

Проведення виховних бесід з формування здорового 

способу життя серед студентської молоді; лекції для 

студентів на тему «Сучасна контрацепція» згідно 

державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» 

3.8.14 Проведення Всесвітнього дня 

донора 

куратори академічних груп, 

психологічна служба 

університету, студентське 

самоврядування 

15.06.2020 Участь у акції до Дня донора 

 


