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Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування
України від 24 жовтня 2018 року (протокол № 3) щодо доповіді директора
навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку, кандидата
психологічних наук, доцента Ржевського Геннадія Миколайовича про національнопатріотичне виховання студентської молоді, як важливу складову підготовки
випускника НУБіП України
Заслухавши та обговоривши доповідь директора ННЦ виховної роботи і
соціального розвитку Ржевського Геннадія Миколайовича про національно-патріотичне
виховання студентської молоді, Вчена Рада відзначає, що виховна, національнопатріотична робота в університеті проводиться в рамках Закону України «Про вищу
освіту», Указу Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580 «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Указу
Президента України від 25.10.2002 № 948 «Про концепцію допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання молоді (із змінами)», «Про концепцію виховної
роботи в НУБіП України».
За попередній рік роботи в колективі виконано певну роботу щодо вдосконалення
стану виховної роботи по національно-патріотичному вихованню студентів.
Центральне місце у ній займає реалізація Програми розвитку НУБіП України
«Голосіївська ініціатива-2020», масові заходи, присвячені національно-патріотичному
вихованню студентської молоді, а саме: Мітинг-реквієм День пам’яті та примирення і 73ї річниці Перемоги над фашизмом у Європі, в рамках якого проведено свято «Пісні, що
допомагали перемагати», за участю ветеранів та учасників бойових дій, учасників АТО
та ООС. Популярністю користується військово-патріотична гра «Патріот НУБІП
України», такі заходи як «Я-майбутній захисник України», «Снайпер НУБіП України»,
урочисте вручення погон випускникам кафедри військової підготовки; бесіди зі
студентами «Видатні борці за незалежність України» до Дня захисника України.
Проведено захід «Всесвітній День студентського спорту», в рамках якого встановлено
Всеукраїнський рекорд по одночасній грі в шахи, «День здоров’я», «Ректорську школу
лідерства», волонтерські заходи тощо.
За звітний період відзначені позитивні тенденції щодо покращення роботи
інституту кураторства, роботи кафедр гуманітарного спрямування, центру психологічної
служби, студентського самоврядування, студентської профспілки. У загальному,
моральний клімат в навчальних групах та гуртожитках університету поліпшився.
Переважна більшість кураторів-тьюторів активно працює з групами, за якими вони
закріплені, займається проблемами успішності студентів, відвідує гуртожитки.
Особливою популярністю серед студентської молоді користується урочиста посвята у
студенти, дні факультетів, огляд художньої самодіяльності, прийняття Присяги студента
НУБіП України та інші культурно-виховні заходи.
Разом з тим поліпшення потребує:
- організація в університеті індивідуально-виховної роботи зі студентами,
схильними до пропусків занять, порушень дисципліни, які мають академзаборгованість;
- проведення превентивної роботи щодо запобігання негативного психологічного
впливу ЗМІ та інтернет-середовища на культуру поведінки студентів, заходів із
викорінення фактів тютюнопаління, азартних ігор, порушення Правил внутрішнього
розпорядку в університеті та гуртожитках;

- підвищення рівня охоплення та активності студентів у культурно-виховних та
спортивних заходах;
- сприяння виявленню та розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація
дозвілля, підтримка здоров’я через активізацію загально університетських військовопатріотичних і культурологічних заходів;
- проведення роботи із формування екологічної культури особистості для
збереження та відновлення природи як середовища проживання всього живого.
Зважаючи на зазначене та з метою покращення національно-патріотичного
виховання студентів Університету, Вчена рада університету УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора ННЦ виховної роботи і соціального розвитку
Ржевського Г.М. «Про національно-патріотичне виховання студентської молоді як
важливу складову підготовки випускника НУБіП України» взяти до уваги.
2. Директору ННЦ виховної роботи і відділу виховної роботи та студентських
справ сприяти подальшому розвитку та створенню в університеті умов для вільного
розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і
самовдосконалення вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів,
самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої
діяльності.
3. Активніше використовувати можливості інтернету, соціальних мереж, сайту
Університету.
4. З метою заохочення найбільш ініціативних та активних кураторів за підсумками
навчального року проводити визначення «Кращого куратора факультету».
5. Деканам факультетів, директорам ННІ організувати індивідуальну виховну
роботу зі студентами, які не відвідують навчальні заняття без поважних причин,
порушниками дисципліни, студентами, які мають академічні заборгованості,
активізувати роботу студентських рад гуртожитків. На засіданнях вчених рад факультетів
заслуховувати її членів про виконану роботу.
6. Колективам факультетів/ННІ передбачити в проведенні профорієнтаційної
роботи серед учнівської молоді щодо прийому на навчання в університет участь творчих
колективів, студентського активу, відмінників навчання з метою популяризації здобутків
студентів університету. Створити декілька агітбригад для ведення профорієнтаційної
роботи. Регулярно заслуховувати відповідальних за стан виховної роботи на засіданнях
Вчених рад факультетів/ННІ.
7. Контроль за рішенням Вченої ради покласти на проректора з навчальної і
виховної роботи Квашу С.М.
Рішення прийнято одноголосно.
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