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ПОЛОЖЕНИЯ
про оргашзацно виховноУ роботи
у Глух1вському агротехшчному iHCTHTyTi iivieni С.А. Ковпака
Сумського национального аграрного ушверситету
1. Загальш положения
1.1. Дане Положения регламентуе оргашзащю виховно! роботи та визначае систему
планування, облйсу та контролю виховно!' роботи у Глух1вському агротехшчному
шституп iMeHi С.А. ковпака Сумського НАУ.
1.2. Навчально-виховний процес - система оргашзацшних i дидактичних заход1в
спрямованих на реал1зац1ю змюту осени вщповщно до державних с т а н д а р т .
1.3. Виховна робота в шституп е цш сним процесом розвитку особистосп, в якому
реал1зуються потреби студентства i держави в нацюнально-патрютичному,
!нтелектуально-духовному, громадянсько-правовому, моральному, еколопчному,
естетичному, трудовому та ф1зичному вихованш майбутшх представншав
украшсько! етти , забезпечуеться формування професшно! спрямованосп, поваги
до вихованщв, активносп в саморозвитку, креативносп, громадянськосп,
широкого культурного кругозору.
1.4 Виховну робота в шституп здшснюсгься через роботу виховного вщцшу,
орган1в студентського самоврядування, роботи виховател1в гуртожитюв,
завщувач1в вщдшень, куратор1в навчальних труп, викладач1в, майстр1в
виробничого навчання, гуртки та секцп, роботу художшх кер1внюов, роботу
Народного музею С.А. Ковпака, роботу кафедри ф1зичного виховання, б1бл1отеки,
практичного психолога.
1.5 Виховний вщдш 1нституту визначають змют, форми i методи проведения
виховно! роботи в 1нститут1 з урахуванням Конституцп Украши, Закошв Украши
«Про вшцу освггу», «Про освггу», документе ]УИшстерства освНи i науки Украши,
вимог Положения про Глух1вський агротехшчний шститут iMeHi С.А. Ковпака
Сумського НАУ, Концепцп виховно! роботи в шституп, даного Положения та
шших нормативних д о к у м е н т щодо оргашзацп виховно! роботи шституту.

1.6. Вщповщальнють за оргашзащю, планування, контроль та яюсне проведения
виховно! роботи серед студекпв шституту несе заступник директора з виховно!
робота.
2. Мета та напрямки виховно! роботи
2.1. Мета виховно! роботи - формування цш сно! особистост! громадянина,
справжнього патрюта Украши (уособлення посднання Ытелектуального
потенщалу, духовноси, високого професюнал!зму - як фах1вця i як людини з
яскраво вираженою нацюнально-громадянською позищею).
2.2. Головш завдання виховно! роботи в шститут! полягають у створенш
сприятливих умов для розвитку i формування високих професшних i моральних
якостей студентсько! молод!, активно! участ1 в громадському жигп, активно!
життево! позицп, поваги до закошв держави, нацюнально! свщомост! i
самосвщомосп, нацюнально! пдносп, патрютизму, мщного здоров'я, активного
способу життя, гумашзму, духовноси, творчого мислення i встановлення
м1жособист1сних вщносин.
2.3. Головними складовими системи виховно! роботи в iHCTHTyri е :
• спрямування Bciei навчально-виховно!, позааудиторно! д!яльносп педагопв на
пщготовку висококвал1фпсованих спещалюта для роботи в яюсно нових умовах
розвитку суспшьства - переходу до ринку i одночасне вироблення i формування !х
сощально! активное^, чггких громадянських позицш, нацюнальних i
загальнолюдських цшностей, сприяння моральному становлению особистост!;
• глибоке переосмислення мети i завдань виховного впливу на студента, змюту та
форми оргашзацй виховно! д1яльност1, використання провщних теоретикометодолопчних принцишв;
• виховання i формування нацюнальних загальнолюдських щнностей у npoueci
гумашзацп й гумаштарно! oceira;
• формування в молод! inrepecy до юторичного шляху украшського народу i
високо! громадянсько! активности
• нацюнальний i загальнолюдський змют oceira та виховання студентсько! молодо
• формування системи основних компонента духовного св1ту особистост!,
використовуючи досвщ духовное^, звича! i традицн украшщв;
• використання виховних можливостей студентського самоврядування;
• здшснення кураторами труп наукового кер1вництва процесом виховання,
становления особистост! в колектив! i через колектив;
• активне використання шновацш у виховшй робот1;
• виховання свщомого ставлення до пращ;
• формування правово! культури;
• формування у студента високо! мовно! культури;
• пропагування здорового способу життя, профшактика алкогол1зму, наркоман!! та
СНЩу;
• сприяння розвитку талановито! молод!;
• сощально-психолопчна допомога.
2.4. Основш напрямки виховно! роботи в ш ституп:

2.4.1. Нащонально-патрютичне виховання:
• формування нацюнально! свщомосп i вщповщальноеп за долю Украши;
• виховання любов1 до рщно! земл1, ili icTopi!, вщновлення i збереження юторично!
пам’ятц
• культивування кращих рис украшсько! ментальносп (працелюбност1,
вдивщуально! свободи, глибокого зв’язку з природою та iH.);
• виховання бережливого ставлення до нащонального багатства краши, мови,
культури, традищй.
2.4.2.1нтелектуалъно-духовне виховання:
• розвиток шзнавального штересу, творчо! активносп, мислення;
• виховання потреби самостшно здобувати знания та готовност1 до застосування
знань, ум1нь у практичшй д1яльносп;
• реал1защя особистюного життевого вибору та побудова профещйно! кар’ери на
основ! зд1бностей i знань, ум1нь i навичок;
• виховання здатност1 формувати та вщстоювати власну позищю;
•
формування
особистюного
свш)гляду
як
проекцй
узагальненого
свггосприймання.
2.4.3. Громадянсько-правове виховання:
• прищеплення поваги до прав i свобод людини та громадянина;
• виховання поваги до Конституций закошв Украши, державних символ1в Украши;
• виховання громадянського обов’язку перед Украшою, суспшьством;
• формування полппчно! та правово! культури особистостц
• залучення студентсько! молод1 до учасп у доброчинних акщях i розвитку
волонтерського руху.
2.4.4. Моралъно-етичне виховання:
• формування почуття власно! гщност!, чесп, свободи, piBHOCTi, працелюбноол,
самодисцигаини;
• формування морально! культури особистост1, засвоення моральних норм,
принцишв, категорш, щеал1в суспшьства на piBHi власних переконань;
• становления етики м1жетшчних вщносин та культури м1жнащональних стосунюв.
2.4.5. Еколог1чне виховання:
• формування основ глобального еколопчного мислення та еколопчно! культури;
•оволодшня
знаниями
та
практичними
вмшнями
рацюнального
природокористування;
• виховання почуття вщповщальносп за природу як нацюнальне багатство;
• виховання готовност1 до активно!' еколопчно! та природоохоронно! д1яльностг
2.4.6. Естетичне виховання:
• розвиток естетичних потреб i почугпв, художшх зд1бностей i творчо! д1яльност1;
• формування у молод1 естетичних погляд1в, смаюв, яю грунтуються на украшських
народних традищях та кращих надбаннях свггово! культури;
•вироблення ум1нь примножувати кульТурно-мистецью надбання народу,
в1дчувати i вщтворювати прекрасне у повсякденному життг
2.4.7. Економгчне виховання:
• виховання податково! культури;
• формування у студенства уявлень i знань про економжу краши;

виховання в 1дпов 1дальност 1 та вмшня заощаджувати.
2.4.8. Трудове виховання:
• формування особистосгп, яка свщомо та творчо ставиться до пращ в умовах
ринково! економжи;
• формування почуття господаря та господарсько! вщповщальностц
• розвиток ум1нь самостшно та ефективно працювати.
2.4.9. ФЬичне виховання таутвердження здорового способу життя:
• виховання вщповщального ставлення до власного здоров’я, здорового способу
життя;
• формування знань i навичок ф1зично! культури в ж игп людини;
• забезпечення повнощнного ф1зичного розвитку с т у д е н т ;
• ф1зичне, духовне та псих1чне загартування;
• формування потреби у безпечшй поведшщ, протщця та запобйання негативним
звичкам, профшактика захворювань;
• створення умов для активного в1дпочинку студенпв.
3. Змкгг, формн та методи оргашзацп виховноТ роботи в шститут!
3.1. Змют виховання — це система морально-духовних, штелектуальних, трудових,
ф1зичних та естетичних якостей, переконань, умшь i навичок, яю спрямоваш на
досягнення основно! мети виховання — формування всеб1чно i гармоншно
розвинено! особистостг Зм1ст виховання базуеться на нацюнальних iHTepecax.
3.2. Форми оргашзацп виховно! роботи в шституп визначаються адмшютращею
1нституту в залежное^ вщ специфжи роботи структурного шдроздшу та
нацюнально! державно! пол1тики, дночих державних вимог i cтaндapтiв.
3.3 Виховна робота в шститут1 реал1зуеться в процеЫ оргашзацп навчальновиховно! д1яльноеп, позаурочно! д1яльносп, роботи оргашв студентського
самоврядування, взаемодн з батьками, державними установами, громадськими
оргашзащями.
3.4. Основш завдання змюту виховно! роботи в iH C T H T yri:
• забезпечення умов для самореал1заци особистост1 вщповщно до п
зд1бностей, власних i суспшьних потреб та штересю;
• розвиток свггоглядно! культури молодо! людини, Г! щнн1сних ор1ентащй i
створення умов для вшьного св1тоглядного вибору;
• формування патрютизму i нацюнально! свщомосп, поваги та любов1 до
Украши, шанування ii icTopii та належне оволодшня державною мовою;
• розвиток тер н ац ю н альн и х почугпв, створення умов для розширення i
поглиблення знань про поди у с в т , специфку життед1яльност1 imnnx
держав i суспшьств, утвердження поваги до звича!в, традицш, культури
народ1в св1ту;
• профеЫйне виховання, яке передбачае становления юнаюв i д1вчат як
досвщчених фах1вщв, KOTpi досконало володпоть професшними знаниями,
вмпоть творчо застосовувати !х на практищ, приймати нестандартш
рш ення, готових до роботи в умовах ринкових вщносин;

уведення молодих людей у св1т господарського, сощального, п о л и ч н о го ,
культурного досвщу цивш заци i свого народу;
виховання правово! культури, а саме — поваги до Конституций
законодавства Укра’ши, держав Hoi’ с и м в о л п ш , знания та до держания
правових норм i принцишв;
формування морально! й естетично! культури, утвердження у свщомосп
молодих людей принцишв загальнолюдсько! Mopani, розвиток зрших
естетичних смаюв, потреб та штереЫв, вироблення вмгння правильно
ощнювати i творити добро та красу;
охорона i забезпечення розвитку повнощнного ф1зичного, псих1чного та
духовного здоров’я юнаюв та д1вчат;
розвиток еколопчно! культури, розумшня необхщносп гармони м1ж
людиною i природою та й додержання на практищ, у тому чжин в майбутнш
профешйнш д1яльност1 студенев;
формування
навиюв
сощально!
активное™,
творчо!
шицативи,
шдприемництва та особисто! вщшшдальност!* за п р и ш и т рш ення та
вчинки;
виховання потреби в активнш протидн виявам антигромадсько! поведшки,
правопорушень, бездуховное™, аморальное™;
оволодшня результативними методами та навиками набуття нових знань,
формування потреби у постшному !нтелектуальному, духовному i
моральному збагаченш та самоедосконаленш.
створення оргашзащйно-педагопчних умов для проходження студентами
адаптацшного перюду та подальшого навчання i перебування в iH C T H T yri;
надання р!знопланово! допомоги студентам разом з органами студентського
самоврядування для виpiшeння побутових проблем;
використання теорн людиноцентризму, яка вюпочае гуманютичну традищю
пщходу до виховання, враховус бажання студента, його нам1ри;
створення позитивного морально-психолопчного юнмату в колективц
управлшня процесом сощально! адаптацй студетлв;
оргашзащя сощального захисту студенпв-сир1т, студетлв позбавлених
батьювського ппслування, т в а л щ в , oci6, яю постраждали в результат! аварн
на ЧАЕС, oci6, яю опинилися в складних життевих обставинах, багапщ тних
Ымей, малозабезпечених Ымей, дгеей учасншав АТО, учасншав АТО, oci6,
що мають статус б1женщв, imunx категорш oci6.
оргашзащя робота студентського самоврядування;
сприяння вщродженню та створенню нових традицш, щкавих форм
оргашзацн дозвшля студент!в;
залучення до виховно! робота талановитих педагог!в, викладач!в, вчених,
д!яч!в культури, батьк!в;
використання правових норм захисту прав та ш тереав особистоеп;
орган!зац!я зм!стовного дозвшля студетлв (орган!зац!я та проведения свят,
концертних та розважальних програм, д!яльшсть гуртюв, секцш, клуб!в).
сприяння працевлаштуванню стуент!в;
орган!зац!я роботи психолопчно! служби;
орган!зац!я науково-пошуково! роботи;
оргашзащя роботи Ради Народного музею С. А. Ковпака;

3.5. Виховна робота в шституи може здшснюватися i3 застосуванням будь-яких
вщомих метод1в реал1заци виховно! роботи в залежносгп вщ ситуацн, завдання,
поставлених цшей.

4. Обл 1К i контроль виховно! роботи
4.1. Загальний контроль за проведениям виховних заход1в та р1вня вихованоеп
студенпв здшснюе директор шституту.
4.2. Загальний облш та оргашзащю виховно! роботи в ш стш уп здшснюе заступник
директора з виховно! роботи.
4.3. Вщповщальшсть за здшснення виховно! роботи за напрямками несуть:
• робота орган1в студентського самоврядування голова оргашв
студентського самоврядування;
• оргашзащя виховно! роботи у навчальшй rpyni - куратор навчально! групи;
• оргашзащя виховно! роботи у студентських гуртожитках - виховател1
гуртожитшв;
• оргашзащя роботи гуртюв та секцш - кер1вники гуртюв та секцш;
• оргашзащя роботи психолопчно! служби - практичний психолог;
• оргашзащя роботи методичного об’еднання куратор1в навчальних труп та
виховател1в - голова методичного об’еднання куратор1в навчальних труп та
виховател1в; в рамках вщповщних положень та посадових обов’язюв.
4.4. Завдання, права та обов’язки кожного сшвробпника виховного вщцщу
визначеш посадовими обов’язками, затвердженими директором шституту.

Заступник директора
з виховно*! роботи

С.О. Журба

