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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 
Виховання нової генерації громадян, наділених почуттями патріотизму і обов’язку 

перед суспільством, з високою громадянською зрілістю та професійною компетентністю – 
одне із провідних завдань ТДАТУ. 

Зусилля науково-педагогічних працівників ТДАТУ як наставників спрямовані на 
виховання цілісної, гармонійно розвиненої особистості, фахівця з сучасним рівнем 
професійної підготовки і широким світоглядом, незалежним рівнем загальної, національної 
та правової культури. 

Зміст виховної роботи в університеті базується на основних положеннях Конституції 
України, Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про вищу освіту»; 
відповідає завданням Концепції національно-патріотичного виховання молоді на 2015–2019 
роки, Стратегії національно-патріотичного виховання молоді на 2016–2020 роки, іншим 
державним нормативно-правовим документам. 

Враховуючи основні нормативні акти щодо здійснення виховного процесу у вищих 
навчальних закладах України, науково-педагогічні працівники університету реалізують 
наступні завдання: 

- реалізація конкретних заходів щодо розвитку у студентства поваги до прав і свобод 
громадянина України, конституції України, державної символіки України виховання у 
молоді віри у верховенство Закону; 

- виховання патріотизму, патріотичної ідеї, поваги до історичного минулого 
Українського народу; 

- опанування культурного надбання українського народу; 
- формування здорового способу життя; 
- виховання поваги до обраної професії, до традицій свого навчального закладу, 

впевненості у своєму майбутньому; 
- розвиток та ствердження студентського самоврядування. 

Виховна робота в університеті здійснюється відповідно до Концепції національно-
патріотичного виховання ТДАТУ; згідно з Положенням про Систему виховної роботи 
ТДАТУ; згідно з річним Комплексним планом виховної роботи ТДАТУ на навчальний 
рік. 

Напрямки дій Комплексного плану виховної роботи ТДАТУ наступні: організаційна 
робота; проведення щотижневих кураторських годин в академічних групах; національно-
патріотичне виховання; морально-правове виховання; професійне, трудове виховання; 
художньо-естетичне виховання; фізичне виховання; екологічне виховання; сімейно-родинне 
виховання; виявлення, навчання і підтримка розвитку обдарованої студентської молоді; 
робота структурних підрозділів Системи виховної роботи; підведення підсумків 
(різноманітні огляди-конкурси на рівні університету спільно з профспілковим комітетом). 
Форми і методи виховної роботи за цими напрямками спираються на народні традиції, кращі 
надбання національної та світової педагогіки.  

Напрям національно-патріотичного виховання проводиться з метою формування 
людини, готової до героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави, вивчення 
бойових традицій та героїчних сторінок українського народу, Збройних сил України, 
формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, бажання 
працювати для процвітання свого народу та готовності захищати свою державу. 

Це широкий комплекс заходів, що включає: 
- відзначення Дня захисника України, визволення України і м. Мелітополя від 

німецько-фашистських загарбників; 
- обов’язкові екскурсії до національних історико-культурних заповідників і музеїв, 

відвідування обласного Краєзнавчого музею в м. Запоріжжі, де проходять культурно-
просвітницькі патріотичні заходи; 

- зустрічі з видатними людьми України, зі справжніми патріотами – учасниками 
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бойових дій на сході України, учасниками АТО; 
- постійні зустрічі студентів з членами Ради ветеранів міста, університету на 

кураторських годинах; 
- участь у міських заходах до Дня пам’яті жертв Голодомору, Дня миру та багато ін. 
Великий виховний вплив на студентство мало відзначення багатьма заходами Дня 

Незалежності України, Дня соборності і свободи, Дня захисника України, Дня Українського 
козацтва. 

Морально-правове виховання проводиться з метою прищеплення поваги до прав і 
свобод людини і громадянина України, Конституції, державної символіки, розвитку правової 
культури, дотримання правових норм, обов’язків громадянина України, розвитку моральних 
почуттів, потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві, 
опанування духовною культурою нації, загальнолюдськими моральними цінностями та ін. 

В університеті працює правовий лекторій, в якому планово проходять лекції юристів, 
викладачів-правовиків кафедри суспільно-гуманітарних наук. Для студентів усіх факультетів 
постійно організовуються зустрічі з працівниками правоохоронних органів. 

Професійне трудове виховання проводиться з метою формування творчої 
працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними фаховими навичками 
та вміннями на основі сучасних знань про ринкову економіку, може самостійно віднайти 
застосування власним здібностям у системі виробництва. Виконанню завдань цього напряму, 
перш за все, сприяють Дні факультетів, які проходять за окремим планом. 

Художньо-естетичне виховання проводиться з метою формування та розвитку 
естетично сприйняття світу, формування естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 
народній культурі та кращих надбаннях цивілізації. 

Фізичне виховання проводиться з метою утвердження здорового способу життя, 
формування фізичних здібностей особистості, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу, 
людини і природи. Основа реалізації – ствердження здорового способу життя, заняття 
фізичною культурою. 

Екологічне виховання проводиться з метою формування екологічної культури 
особистості, усвідомлення себе частиною природи, залучення молоді до активної екологічної 
діяльності, виховання нетерпимого ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. У напряму 
екологічного виховання протягом року проходять на постійній основі: 

- екологічні акції з благоустрою території міста в рамках Всеукраїнської програми 
«Зробимо України чистішою»; 

- екологічні акції «Чистий берег» щодо благоустрою берегу річки Молочна на 
території Мелітопольського району; 

- акції для студентів міста «Освітній геокешинг» на території міського парку 
відпочинку ім. М. Горького; 

- науково-практична конференція «Духовна екологія – шлях до гармонізації 
особистості», метою якої є утвердження екологічної культури як основи виховання людини 
нової формації; 

- науково-практична конференція «Екологічні проблеми сучасного світу та шляхи їх 
вирішення» та ін. 

Сімейно-родинне виховання проводиться з метою сприяння вихованню фізично і 
морально здорової особистості, ознайомлення студентів з законодавством про шлюб і сім’ю, 
з основами етики і психології сімейного життя, закріплення толерантних норм поведінки у 
відношеннях юнаків та дівчат. 

Складовими Системи виховної роботи ТДАТУ з реалізації виховних завдань, заходів 
Комплексного плану виховної роботи в університеті є: 

- РЕКТОРАТ; 
- ДЕКАНАТИ ФАКУЛЬТЕТІВ; 
- КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТІВ; 



 4 

- ТЕМАТИЧНІ КОМІСІЇ (ПІДРОЗДІЛИ) З ВИХОВНОЇ РОБОТИ; 
- НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ (НБУ); 
- ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ (ЦКІД) УНІВЕРСИТЕТУ; 
- СПОРТИВНИЙ КЛУБ УНІВЕРСИТЕТУ «ТАВРІЯ-УНІВЕРСИТЕТ»; 
- ВІДДІЛ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ І ІНФОРМАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ; 
- МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ; 
- ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ОССВ) УНІВЕРСИТЕТУ. 
Основні заходи ректорату з точки зору організації виховного процесу в університету 

є наступні: 
- вироблення університетської стратегії виховної роботи; 
- забезпечення системно-цільового підходу до планування виховної роботи, 

забезпечення управління та гуманітаризації навчально-виховного процесу; 
- забезпечення високого змістовного рівня масових заходів; 
- зв’язок та залучення до роботи зі студентською молоддю університету провідних 

фахівців-виробничників; 
- координація взаємодії підрозділів системи навчально-виховної роботи, координація 

діяльності заступників деканів з організаційно-виховної роботи; 
- організація допомоги викладачам-кураторам у проведенні позанавчальної виховної 

роботи зі студентами, формування збірки «Організаційні матеріали куратора групи», 
координація діяльності ради кураторів університету; 

- організація функціонування органів студентського самоврядування, забезпечення 
взаємодії адміністрації та студентського самоврядування, проведення для студентського 
активу занять «Школи лідерства»; 

- проведення конкурсів, спартакіад, олімпіад, науково-практичних конференцій, 
семінарів виховного характеру, підведення підсумків різноманітних студентських творчих 
конкурсів за низкою номінацій; 

- узагальнення позитивного досвіду виховної роботи, організація наукових 
досліджень з проблем виховання у вищій школі, видання тематичного університетського 
збірника науково-методичних праць. 

Заходи та завдання виховного характеру деканатів факультетів наступні. 
Заступники деканів, що очолюють організаційно-виховну роботу на факультетах та в 
гуртожитках факультетів: 

- проводять посеместрове планування виховної роботи; 
- надають організаційну та методичну допомогу кураторам академічних груп 

факультету, контролюють проведення кураторських виховних годин, проводять семінари 
кураторів груп; 

- складають і контролюють графіки відвідувань та чергування викладачів у 
студентських гуртожитках, беруть безпосередню участь у поселенні студентів у гуртожиток; 

- координують роботу студентських рад на факультеті та в гуртожитку. 
Місце кафедр факультетів у виховному процесі університету – формування 

виховного впливу викладачів на студентство під час проведення занять, забезпечення роботи 
в кожній академічній групі кураторів груп, організація роботи на кафедрах різноманітних 
гуртків та клубів за інтересами, проведення різнопланової науково-дослідної роботи разом зі 
студентами. 

Найбільш тісно пов’язаною з повсякденним життям студентської молоді є 
система кураторів університету, яка має такий вигляд: 

- куратори академічних груп; 
- відповідальні за виховну роботу (старші куратори) кафедр; 
- рада кураторів університету. 

Куратори академічних груп: 
- проводять виховну роботу в закріплених академічних групах та студентських 
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гуртожитках; 
- організовують проведення планових загальних зборів групи, організовують зустрічі, 

бесіди, диспути, залучають фахівців до роботи зі студентством; 
- постійно контролюють виконання навчального плану та відвідування занять 

студентами групи; 
- спонукають студентів до активної протидії проявам аморальності, 

правопорушенням, бездуховності, антигромадської діяльності; 
- забезпечують участь студентів у факультетських, загально університетських 

масових заходах та у громадському житті факультету, університету; 
- проводять індивідуальну роботу із батьками студентів, які є неуспішними в 

навчанні, мають пропуски занять з неповажних причин, порушують правила внутрішнього 
розпорядку, в гуртожитку в т.ч.; 

- систематично опікуються житлово-побутовими умовами студентів. 
Викладачі куратори академічних груп організують свою роботу на основі «Положення 

про інститут кураторства в університеті». Для підведення підсумків виховної роботи кафедр 
університету діє «Положення про підведення підсумків роботи кураторів груп університету». 

Протягом навчального року постійно здійснюється контроль форм і змісту проведення 
виховної роботи на кафедрах університету. На початку навчального року і в кінці кожного 
семестру проводяться семінари кураторів груп на рівні університету і факультетів, на яких 
аналізується стан та підводяться підсумки виховної роботи. 

Протягом останніх років в університеті проводиться конкурс «Кращий куратор 
академічної групи» (в рамках Всеукраїнського конкурсу серед кураторів аграрних ВНЗ). 

Відповідно до Положення про конкурс: 
«Конкурс проводиться з метою вдосконалення та активізації кураторської діяльності в 

загальній Системі виховної роботи ТДАТУ, підвищення ролі, престижності і мотивації 
кураторської діяльності, об’єднання колективів академічних груп, національно-
патріотичного виховання, підвищення правової культури, етичного і фізичного 
вдосконалення студентів. 

Завдання конкурсу: 
- розвиток інтересу викладачів до поглиблення знань з педагогіки, психології, 

вдосконалення їх педагогічної майстерності; 
- аналіз і оцінка системи роботи куратора, виявлення і розповсюдження кращого 

досвіду кураторської діяльності з виховної роботи; 
- підвищення престижності куратора та його ролі у навчально-виховному процесі, 

вихованні особистості, формуванні фахівців. 
На першому етапі конкурсу конкурсна комісія розглядає матеріали всіх кураторів 

факультетів. У фінальній частині розглядаються матеріали кращих кураторів факультетів та 
визначаються переможці. 

Оцінювання роботи кураторів здійснювалось за низкою критеріїв з оцінкою кожного 
за 5-ти бальною системою, переможець визначався за сумою балів. Конкурсна комісія з 
представників ректорату, деканатів, профкому та студентської ради університету, розглядає 
такі матеріали: 

- розгорнуту анкету куратора групи (за запропонованою формою); 
- плани виховної роботи в групі на поточний навчальний рік; 
- журнал куратора академічної групи; 
- психолого-педагогічну характеристику групи; 
- опис власного досвіду виховної роботи, форми і методи роботи, інноваційність та 

оригінальність виховної технології куратора, опис педагогічної проблеми, над якою працює 
куратор; 

- сценарії виховних заходів, розроблених особисто і проведених в групі, фотозвіт 
виховних заходів; 
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- фотоматеріали, що висвітлюють життя студентів групи – літопис групи (за 
результатами університетського фотоконкурсу «Куратор і моя академічна група»); 

- інші матеріали, що розкривають творчі здобутки куратора групи. 
При оцінюванні враховуються наступні показники: 
- наявність необхідної документації (папка куратора); 
- успішність і відвідування занять студентами групи; 
- проведення кураторських годин: зміст, явка; 
- участь студентів групи в обласних та всеукраїнських наукових олімпіадах, 

конференціях, тематичних конкурсах; 
- участь студентів групи в масових заходах факультету та університету; 
- організація спортивно-оздоровчої роботи серед студентів групи; 
- робота студентського самоврядування в групі, представництво студентів групи у 

складі студентських рад факультету, гуртожитку, університету; 
- дотримання студентами групи правил внутрішнього розпорядку; 
- виховна робота зі студентами групи в гуртожитку та інше. 
Кращим кураторами останніх років є:  
1. Болтянська Наталія Іванівна (МТФ, каф ТСТТ). 
2. Нестерчук Діна Миколаївна (ЕнФ, каф. ЕТіЕМ). 
3. Сокіл Яна Сергіївна (ФЕБ, каф. Маркетинг). 
4. Шлеїна Людмила Іванівна (ННІЗУП, каф. СГН). 
5. Михайленко Олена Юріївна (ФІКТ, каф. ТМ). 
6. Карпенко Костянтин Маркович (ФАТЕ, каф. «Рослинництво»). 
Активно працює за напрямками виховання в Системі виховної роботи університету 

кафедра суспільно-гуманітарних наук (СГН). 
Кафедра проводить у студентській аудиторії лекції та бесіди просвітницького 

характеру. Тематика лекцій та бесід гуманітарного циклу для виступу на кураторських 
годинах формується відповідно до потреб сьогодення. 

Деякі із запропонованих тем: «Політична реформа в Україні – шлях до демократизації 
суспільства», «Методи цивілізованого вирішення конфліктів в міжособистісних стосунках», 
«Виховання студентів в дусі толерантності», «Результати моніторингу студентів ТДАТУ на 
підставі соціологічних досліджень», «Бюджет часу студента – логіка формування», «Вплив 
ЗМІ на моральний облік сучасного студента», «Основи української державності, культури та 
духовності, права, етики, психології, діловодства», «Євроінтеграція України», «Земля як 
предмет купівлі-продажу: «за» і «проти», «Українська державна символіка», «Моделювання 
ризикових ситуацій для прийняття управлінських рішень» та багато інших. 

У 2015 році за участі кафедри СГН, НБУ та ЦКіД університету було організовано й 
проведено декілька загальноуніверситетських заходів з національно-патріотичного 
виховання. Це: 

- 10 березня 2015р. співробітниками кафедри СГН та НБУ було проведено мітинг, 
присвячений вшануванню пам’яті Великого Кобзаря. У мітингу взяли участь як викладачі 
так і студенти університету. Студенти декламували поезію Т.Г. Шевченка, власні твори, 
присвячені Великому Кобзареві. 

- 16 березня 2015р. пройшли Шевченківські читання. З уст учасників звучали різні за 
змістом і направленістю поезії Т.Г. Шевченка, що не змогли залишити байдужим жодного 
слухача. 

- 19 березня 2015р. було проведено літературно-музичну композицію на тему: «Я 
вибрала долю собі сама», присвячену видатній українській поетесі Ліні Василівні Костенко. 
Поетичне слово Ліни Костенко пророче, наповнене філософською глибиною, високою 
духовністю, збагачене й розцвічене всіма барвами веселки.  

- 8 квітня 2015 року кафедрою СГН та студентською радою університету було 
проведено захід «Вчимося розписувати писанку». Мета заходу: розширити і поглибити 
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знання студентів про найдавніше свято, традиції нашого народу щодо святкування 
Великодня; ознайомити із символікою знаків на писанках; виховувати любов до нашого 
народу, його традицій, минулого і сучасного. 

- Відповідно до Указу Президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-
ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» 
та плану заходів університету, 7 травня 2015р. було проведено відеозаняття з обговоренням 
документального фільму «Між Гітлером і Сталіним: Україна у Другій світовій війні» 
режисера Святослава Новицького. 

- «Пам’ятаємо, перемагаємо». З цими словами пов’язана Акція пам’яті, яку 
підготували і провели співробітники кафедри СГН та НБУ  
8 травня 2015р. 

- 21 травня 2015р., в рамках Всеукраїнського свята вишиванки, відбувся виховний 
захід на тему: «А над світом українська вишивка цвіте». Дрес-кодом дня була вишиванка – і 
весь університет замайорів різнобарвними візерунками української вишивки на фоні 
українських пісень і танців. У заході взяли участь не лише студенти, а й весь ректорат, 
багато співробітники університету. 

- 7 жовтня 2015р. в Мелітопольському краєзнавчому музеї (МКМ), з нагоди 
святкування Дня Українського козацтва, відбувся патріотичний урок «Козацькому роду нема 
переводу». Це державне свято відзначається з 1999 року за Указом Президента України в 
день релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Наукові співробітники 
МКМ підготували цікаві історичні факти зі сторінок нашого славного минулого, коли в 
Україні упродовж 300 років було таке феноменальне явище як Запорозька Січ. Також, на 
заході були представлені предмети побуту часів козацтва з фондів МКМ. 

- Відповідно до Указу Президента України «Про відзначення у 2015 році Дня 
захисника України» з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і 
територіальної цілісності України, військових традицій українського народу, сприяння 
подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, 13 жовтня 2015р. було 
підготовлено і проведено святковий захід на тему: «Мужність і відвага крізь покоління», 
який відбувся в ЦКіД і був присвячений цій знаменній даті. У цю святкову годину ми 
віддаємо данину поваги сивочолим ветеранам, які грудьми захищали нашу землю у ІІ 
Світовій війні, мужнім воїнам-інтернаціоналістам, які виконували миротворчий обов’язок, 
захищали та зберігали мир на Землі, а також сьогоднішнім захисникам Вітчизни, що 
боронять нашу свободу і незалежність на Сході України, бо у їхніх руках спокій та безпека 
Батьківщини нашої. Усі присутні зі сльозами на очах слухали вірші та пісні у виконанні 
наших студентів. Дуже зворушливими були виступи першого проректора університету О.Г. 
Скляра та начальника штабу батальйону «Карпатська Січ», доцента кафедри Мобільні 
енергетичні засоби О.О. Зуєва. У залі також були присутні безпосередні учасники бойових 
дій на Сході України зони АТО. Цього ж дня було проведено відеозаняття з обговоренням 
документального фільму «Аеропорт» режисера А.Сеітаблаєва та фрагментів художніх 
фільмів «Залізна сотня», «Нескорений» та один – в полі воїн». 

- 3 листопада 2015р. було проведено військово-патріотичний захід на тему «У війни 
не жіноче обличчя». Студенти різних факультетів підготували доповіді та презентації з даної 
тематики і з погляду філософії висвітлили дане питання. Закінчили захід цитатою з книги «У 
війни не жіноче обличчя» нобелівського лауреата з літератури 2015 року, Світлани 
Алексієвич: «Якщо не забувати війну, з’явиться багато ненависті. А якщо війну забувають, 
починається нова». 

- Однією із яскравих подій тижня української писемності та мови стала зустріч 
студентів університету з українським поетом, автором збірок поезій «Крони дитинства», 
«Петрогліфи», «Тяжіння сонця», «Мрія і любов», «Світ очей моїх», «Шесть часов вечера 
после весны», «Фантастичне купуасу», «Дорога крізь хату», «Храм голосів», «Зірка Вітанія», 
«Мелітопольська паралель» та багатьох інших, членом Національної спілки письменників, 
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лауреатом обласної, республіканської та міжнародної премій Олегом Гончаренком. 
- До Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні було проведено декілька заходів: 1) 

20.11.2015 р. студенти університету відвідали експозицію Мелітопольського краєзнавчого 
музею, присвячену голодомору 1932-1933 років на Мелітопольщині. 2) Було проведено 
відеоурок з демонстрацією фільму «Хлібна гільйотина» зі студентами всіх факультетів. 3) 
Викладач Шлєіна Л.І. 25.11.2015 р. провела зведену кураторську годину на тему: 
«ВІДЛУННЯ ГОЛОДОМОРУ». 

- 19 листопада 2015р. було проведено тематичну бесіду, на якій студенти підготували 
доповіді та презентації, присвячені революційним подіям Революції Гідності 2004 року. 
Президент України підписав Указ «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи». 
Цей день припадає на 21 листопада. Україна – це територія гідності та свободи. Такими нас 
зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи і 
Революція 2013 року – Революція Гідності. 

- Студенти ТДАТУ – переможці Обласного конкурсу «Патріотизм у долі 
Запоріжжя»! 26 листопада 2015р. у Запоріжжі відбувся фінал щорічного Обласного 
літературно-дослідницького конкурсу «Патріотизм у долі Запоріжжя». У номінації 
«Патріотизм мирних років періоду після Великої Перемоги 1945» І місце посів студент 11 
АГ групи факультету АТЕ Шевченко А.І., ІІІ місце – студентка 11 МК факультету ЕтаБ 
групи Вовк І.В. 

Протягом останніх років в університеті діє рейтингове оцінювання діяльності 
кафедр університету, виховної роботи в т.ч. Рейтинг діяльності – кількісний показник 
результатів якості роботи кафедр, що формується за основними напрямами діяльності. 
Система діє на основі «Положення про методику рейтингового оцінювання діяльності 
кафедр ТДАТУ» та «Положення про критерії оцінювання показників рейтингу кафедр 
ТДАТУ». 

Виховна робота в рейтинговій таблиці оцінюється сумою балів за 18 основними та 6 
додатковими базовими показниками. Кращою кафедрою протягом 2-ох останніх років було 
визнано кафедру суспільно-гуманітарних наук (зав. каф. доц. Максимець О.М.). 

Основна задача тематичних комісій Системи виховної роботи – організація на 
професійному рівні виховних заходів за напрямками виховання. Склад комісій формується із 
науково-педагогічних працівників університету, які мають відповідну кваліфікацію з тих чи 
інших питань (правове виховання, екологічна просвіта, педагогічна майстерність і таке 
інше). Виховні завдання комісій передбачаються при плануванні виховної роботи в 
університеті, виховної роботи кураторів груп. 

Наукова бібліотека університету, як один із основних культурно-інформаційних 
підрозділів університету, велику увагу приділяє набуттю і розповсюдженню культурних та 
духовних цінностей серед студентської молоді. 

Наукова бібліотека університету здійснює виховний вплив на студентство через масові 
заходи, огляди-бесіди до знаменних дат, бібліографічні огляди, роботу літературно-
музичного клубу «Ліра», презентації «Бібліотечна стежина» для студентів 1-го курсу, 
книжкові виставки, тематичні вечори для академічних груп та інше. 

Впродовж 2015 р. науковою бібліотекою університету було проведено більш як 200 
просвітницько-виховних заходів, а саме: тематичних виставок і переглядів літератури – 175; 
віртуальних виставок – 6; літературно-тематичних вечорів, творчих проектів – 2; тематичних 
бесід – 13; презентація бібліотеки/екскурсії/виступи на радіо – 1/8/3; патріотичні години та 
години-реквієм – 5; години спілкування, посвяти та  
вшанування – 3; акції – 6. 

Розроблено ряд тематик виступів співробітників бібліотеки на кураторських годинах, 
в студентській аудиторії. Деякі з них: «Студентство: історія та сучасність», «Сім чудес світу: 
минулі і сучасні», «Сім чудес України», «Етика ділового та повсякденного спілкування», «Це 
було в Мелітополі (роки війни)», «Історія та сучасність ТДАТУ», «Еліта нації (видатні 
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особистості України)», «Мелітополь – інтеркультурне місто», «Пересопницьке Євангеліє – 
духовна святиня народу», «Модний дозор: мода від минулого до сучасності», «Природні 
перлини Запорізького краю», «Славний гетьман України – Богдан Хмельницький», 
«Шевченко – художник», «Білл Гейтс – людина, що змінила світ» та багато інших. 

Як завжди, особлива увага приділялась студентам-першокурсникам, для яких у 
вересні проходить місячник першокурсника «Сходинки до знань». У рамках місячника були 
передбачені і проводились наступні заходи: 

- презентація наукової бібліотеки «Бібліотечна стежина в освіті». У ході заходу 
фахівці бібліотеки ознайомили першокурсників з історією бібліотеки, її інформаційними 
ресурсами і послугами, які надаються користувачам сьогодні; 

- презентація залу електронних ресурсів; 
- книжкові виставки: «Освіченим людям – яскраве майбутнє», «Від папірусного 

сувою – до електронної книги», «Сучасні технології навчання», «Тобі, першокурснику!» та 
ряд інших. 

Виставки та перегляди навчального характеру допомагають студенту зорієнтуватись у 
виборі навчальної літератури. Найбільший інтерес мали виставки-огляди: «Вивчаємо в 
семестрі», «Тобі, агрономе», «Готуємось до іспитів», «На допомогу дипломнику», «Тобі, 
першокурснику», «Пишемо курсову і дипломну роботу», «Вмій учитись», «Ресурси Інтернет 
для навчання» та інш. 

Упродовж року проводяться заходи на виконання Державних програм та до знаменних і 
пам’ятних дат. Розроблялись цикли або комплекси заходів, в яких передбачено виставки, 
перегляди, бесіди, інформаційні та літературно-музичні години. Наукова бібліотека 
проводила масштабні культурно-просвітницькі заходи на велику аудиторію студентів. Усі 
вони проходили у Центрі культури і дозвілля університету з використанням відео-фото-кіно 
документів, музичним супроводженням. Теми таких заходів визначаються бібліотекою і, як 
правило, є визначними подіями у житті нашого краю або країни в цілому. Серед найбільш 
важливих були такі заходи: 

- національно-патріотичний проект «З Україною в серці»; 
- заходи до 201-річниці з дня народження Т.Г. Шевченко; 
- комплекс заходів «Вшанування воїнів» (воїнів АТО та до 70-річчя Перемоги над 

нацизмом у Другій Світовій війні); 
- заходи до Дня вишиванки; 
- заходи до Дня захисника України; 
- заходи до Року Європи в Україні; 
- заходи щодо виконання державної програми Молодь України; 
- заходи до Міжнародного дня миру; 
- заходи щодо 2013-2022 рр. – міжнародне десятиріччя зближення культур; 
- заходи до Дня Гідності та Свободи; 
- заходи до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій; 
- заходи, присвячені популяризації здорового способу життя; 
- заходи до відзначення ювілеїв видатних вчених, письменників; 
- година-посвята «Пам'яті маестро» (з нагоди відкриття меморіальної дошки на честь 

засновника та художнього керівника першого в місті Мелітополі народного естрадного 
оркестру Олександра Івановича Чигрина); 

- стендові культурологічні акції «Будь українцем! Читай українською».  
Центр культури і дозвілля (ЦКіД) університету є основним місцем проведення 

загальноуніверситетських масових заходів, культурно-масової роботи. У ЦКіД, крім 
проведення різноманітних культурно-масових заходів, організовано клубну роботу, роботу 
колективів художньої самодіяльності. У ЦКіД університету діє на постійній основі до 20 
базових колективів художньої самодіяльності університетського рівня та більше 50 художніх 
колективів факультетів, до діяльності яких залучено більш як 500 студентів університету. 
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Базовими колективами художньої самодіяльності університету є: 
- народний Хореографічний ансамбль «Юність»; 
- зразковий Ансамбль сучасного танцю «Світлана»; 
- танцювальна група «Дзеркало»; 
- народний театр естрадної пісні; 
- народний Студентський хоровий колектив української пісні; 
- вокальний колектив (студія) «Колаж»; 
- студія сольного співу; 
- музичний фольклорний колектив; 
- молодіжна студія «Студія Майстер Слова» (студія «СМС»); 
- студентський театральний колектив; 
- інструментальна студія «Диксиленд-Академія»; 
- ВІА «Кондиціонер»; 
- студія сучасної музики (запис та обробка фонограм та ін.); 
- команди КВК університету та факультетів. 
У 2015 році на базі та за участі ЦКіД було проведено більш як 100 

загальноуніверситетських масових та культурно-масових заходів різного рівня. 
Серед них найбільш значимі: 
- урочисті заходи до для першокурсників «День знань»; 
- конкурс (між факультетський) «Нові імена»; 
- посвята в студенти на факультетах; 
- тематичний захід-презентація «Бібліотечна стежина» (разом з науковою 

бібліотекою університету); 
- тематичний вечір до Дня народження Кобзаря (разом з кафедрою суспільно-

гуманітарних наук); 
- концертна програма до міжнародного Дня студентів «Студентська рада збирає 

друзів»; 
- КВК-концерт, присвячений 10-річчю команди «УТ-1»; 
- звітний концерт творчих колективів ЦКіД; 
- концерт для бійців АТО, м. Святогорськ; 
- концерт до дня працівника освіти «Таланти твої, ТДАТУ»; 
- урочистий концерт до Дня працівника сільського господарства «Мій Запорізький 

край»; 
- конкурсна програма факультету Економіки та бізнесу «Хто зверху?»; 
- тематичні концерті програми до дня відкритих дверей; 
- фестивалі КВК, в рамках Відкритої ліги КВК університету (для ВНЗ південно-

східного регіону України) на Кубок ректора ТДАТУ «Кубок Таврії»; 
- новорічні заходи для співробітників, новорічні ранки для дітей співробітників 

(театралізоване свято); 
- тематичний захід до Дня Святого Валентина «Амурчики ТДАТУ», конкурсна 

програма до Дня закоханих; 
- конкурс факультету Економіки та бізнесу (відкритий) «Красуня економічного 

факультету»; 
- концерті програми до Міжнародного жіночого дня «8 Березня»; 
- тематичний захід факультету Агротехнологій та екології (відкритий) до Дня Землі, 

Дня факультету; 
- тематичний захід факультету Інженерії та комп’ютерних технологій (відкритий) до 

Дня факультету «Я все можу...»; 
- Всеукраїнський фестиваль народної творчості серед колективів аграрних ВНЗ 

«Софіївські зорі», університетський та обласний етапи»; 
- тематичний захід, концертна програма механіко-технологічного факультету 
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(відкритий) «Студентська весна»; 
- загально університетський тематичний конкурс-шоу «Міс та містер ТДАТУ»; 
- урочисті заходи до Дня Перемоги, вогник для ветеранів війни на день визволення 

міста від німецько-фашистських загарбників; 
- міські концерти до дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників 

(Палац культури ім. Т.Г. Шевченко); 
- концерти-вручення дипломів на факультетах; 
- міський концерт до річниці Незалежності України; 
- обласні змагання «Запорізька січ» м. Запоріжжя та багато інших. 
Серед видатних досягнень художніх колективів університету останніх років можна 

відмітити наступне. 
На основі рішення жюрі етапів Всеукраїнського фестивалю художньої творчості серед 

колективів аграрних ВНЗ України «Софіївські зорі» переможцями неодноразово було 
визнано народний Студентський хоровий колектив української пісні; зразковий Ансамбль 
сучасного танцю «Світлана»; народний Хореографічний ансамбль «Юність»; молодіжна 
студія «Студія Майстер Слова» (студія СМС); інструментальна студія «Диксиленд-
Академія». 

Зразковий Ансамбль сучасного танцю «Світлана» – чемпіон України з сучасної 
хореографії естрадної прем’єр-ліги, лауреат республіканських конкурсів, лауреат 
Всеукраїнського конкурсу з сучасної хореографії «Фантазії моря», неодноразовий 
переможець обласних конкурсів сучасної хореографії. 

У 2015 році художні колективи ЦКіД університету прийняли участь у ряді конкурсів і 
фестивалів та отримали перемоги: 

1. Всеукраїнський фестиваль серед аграрних ВНЗ «Софіївські зорі-2015» обласний 
етап, Диплом І ступеня вибороли Зразковий ансамбль сучасного танцю «Світлана», 
Народний хореографічний ансамбль «Юність», Народний Студентський хоровий колектив 
української пісні; Хореографічний дует «Дзеркало»; Дарія Гриднєва, Вадим Лисенко, 
Олександр Онисько – солісти вокальної студії «Колаж», Молодіжна студія «СМС». 

2. Обласний молодіжний фестиваль естрадного мистецтва «Зорепад-2015». 
Переможець зонального (м. Мелітополь) і обласного турів Артем Черкашин – соліст 
Зразкового ансамблю сучасного танцю «Світлана».  

3. Міський конкурс «Голос Мелітополя» м. Мелітополь, І місце – Вадим Лисенко. 
4. Міжнародний конкурс-фестиваль «Медовий край - 2015», м. Мелітополь, лауреат 

фестивалю Дарія Гриднєва - солістка вокальної студії «Колаж». 
5. Обласний конкурс творчості патріотичного спрямування «Спадщина-2015». 

Переможці регіонального (м. Мелітополь) і фінального турів в номінації «Сучасна 
патріотична пісня»: диплом I ступеня Олександр Онисько, диплом IІ ступеня Вадим Лисенко 
– солісти вокальної студії «Колаж». 

На високому рівні розвиток художньої самодіяльності має місце у Новокаховському, 
Василівському, Ногайському, Мелітопольському, Бердянському коледжах університету. 

Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія-університет» здійснює виховну роботу серед 
студентства через роботу спортивних секцій, проведення спортивно-масових заходів, 
проведення спартакіад серед студентів і співробітників університету, організацію участі 
спортсменів університету у спортивних змаганнях різного рівня (спорт високих досягнень). 

У спортивному клубі університету «Таврія-університет» культивується 13 видів 
спорту: футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, пауерліфтинг, атлетична гімнастика, аеробіка, 
гирьовий спорт, вільна боротьба, настільний теніс, шахи, шашки, легка атлетика. У 
спортивних секціях університету в останні роки займається понад 1 тис. студентів. Серед 
студентів-спортсменів – два майстри спорту міжнародного класу,  
8 майстрів спорту України, 24 кандидати у майстри спорту України, більше 300 розрядників 
різного рівня. 
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Серед видатних досягнень спортивного клубу університету можна відзначити 
наступні: 

- представники студентської команди з пауерліфтингу – переможці Кубку України 
серед студентів, призери Кубку України, чемпіонату України, чемпіонату Європи; 

- представники студентської команди з гирьового спорту – чемпіони та призери 
чемпіонату Світу, чемпіонату України серед юніорів, призери багатьох міжнародних 
змагань, переможці Всеукраїнських літніх спортивних ігор, багаторазові переможці 
чемпіонату області 

- представники команди університету з вільної боротьби – призери чемпіонату Європи, 
Кубку світу, Кубку України, переможці та призери декількох міжнародних турнірів, 
першості України серед юніорів; 

- університетська команда з волейболу – переможець багатьох обласних та міських 
змагань, представники команди університету по волейболу – учасники чемпіонату України у 
вищій лізі; 

- університетські команди з баскетболу та футболу – переможці багатьох обласних та 
міських змагань. 

Спортсмени університету у 2015 році були учасниками та стали призерами і 
переможцями ряду значимих спортивних змагань: 

- Кубрак Іван – І місце на чемпіонаті України з гирьового спорту серед юніорів, ІІ місце 
на чемпіонаті України серед студентів з гирьового спорту, ІІ місце на чемпіонаті України з 
гирьового спорту серед чоловіків; 

- Конюхов Роман – ІІ місце на чемпіонаті України серед юніорів з гирьового спорту; 
- Маранді Павло – ІІ місце на чемпіонаті України з гирьового спорту серед юніорів; 
- Олійник Валентин – ІІІ місце на чемпіонаті України з гирьового спорту серед юніорів. 

У минулому році за підсумками загального заліку студентської спартакіади серед 
аграрних ВНЗ Міністерства освіти і науки України ТДАТУ зайняв: 

- V загальне командне місце серед 20 ВНЗ у Всеукраїнських спортивних іграх серед 
студентів аграрних ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації; 

- збірна команда ТДАТУ з баскетболу – I місце у Всеукраїнських спортивних іграх з 
баскетболу серед студентів аграрних ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації (тренер – 
Богданов Є.Д.); 

- збірна команда ТДАТУ з вільної боротьби – І місце у Всеукраїнських спортивних 
іграх з вільної боротьби серед студентів аграрних ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації 
(тренер – Абдуллаєв А.К.); 

- збірна команда ТДАТУ з гирьового спорту – ІІ місце у Всеукраїнських спортивних 
іграх з гирьового спорту серед студентів аграрних ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації 
(тренер – Кубрак С.І.); 

- збірна команда ТДАТУ з волейболу – І місце в Кубку ректору ТДАТУ серед міських 
команд (тренер – Мілаєв О.І.); 

- збірна команда ТДАТУ з баскетболу – І місце в першості  
м. Мелітополя з баскетболу (тренер – Богданов Є.Д.); 

- збірна команда ТДАТУ з футболу – ІІ місце в Кубку м. Мелітополя з футзалу, 2015 рік 
(тренер – Зоря М.В.). 

Відділ ТЗН та інформації університету здійснює виховну роботу через культурно-
масові заходи та заходи пізнавального характеру, інформаційне забезпечення обміну кращим 
досвідом організації виховної роботи кураторів академічних груп, перегляд кінофільмів за 
напрямками виховної роботи. За звітний період було підготовлено та вийшло в ефір більш як 
2 тис. програм національно-патріотичної, військової тематики, професійних за напрямами 
підготовки університету, екологічних, морально-етичних, пропаганди здорового способу 
життя. 
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Музей історії університету є одним із кращих музеїв серед ВНЗ системи аграрної 
освіти України. Музей постійно пропагує свою діяльність у студентській аудиторії, 
залучається до проведення низки різноманітних заходів. Музей історії університету 
знайомить з історією створення, розвитку та досягненнями університету; сприяє 
патріотичному вихованню студентів; сприяє становленню їх світогляду. Музей університету 
бере участь у формуванні середовища виховного впливу на студентство університету через 
такі заходи як екскурсії, оглядові лекції та бесіди в студентській аудиторії, ювілейні зустрічі 
академічного рівня разом з ЦКіД університету до знаменних дат, святкові вогники; акції 
«Пам’ять» та ін. Щорічно музей університету відвідує більше 7 тис. студентів, 
співробітників, гостей університету, учнів шкіл. 

Особлива увага в останні роки приділяється розвитку клубної роботи. В університеті 
діють наступні клуби: КВК, клуб інтелектуалів, клуб інформаційних технологій, клуб 
«Право», клуб молодої сім’ї, літературно-музичний клуб, клуб естетичного виховання, клуб 
мисливців, екологічний клуб «Людина і природа», клуб любителів здорового способу життя 
«Парьнас», клуб «Атлет», клуб «Політика і час», дискусійний клуб «Любителі англійської 
мови», клуб гірських рятівників «Турист», студентська теле-радіостудія, прес-клуб, клуб 
української культури та самобутності, клуб образотворчих мистецтв, факультатив «Домашня 
економіка» та інш. 

3начні успіхи має команда КВК «УТ-1» університету, яка протягом останніх років 
неодноразово була призером Аграрної ліги КВК України, багаторазовим переможцем міської 
ліги КВК. На базі клубу КВК університету у 2013 році створено Відкриту лігу КВК на Кубок 
ректора ТДАТУ «Кубок Таврії», в якій беруть участь команди КВК ВНЗ південно-східного 
регіону України. 

Увага в університеті приділяється проведенню виховної роботи в студентських 
гуртожитках університету. Виховні заходи в гуртожитках проводяться деканатами (за 
планами виховної роботи), кафедрами (за планами-графіками виховної роботи і чергування 
викладачів у вечірній час), студентськими радами гуртожитків, науковою бібліотекою 
університету (на базі філій бібліотеки, що діють у кожному гуртожитку університету). 
Основні з виховних заходів, що проводились в гуртожитках: бесіди і зустрічі до святкових та 
знаменних дат, зустрічі з лікарями, юристами та працівниками правоохоронних органів, 
вечори запитань та відповідей на різну тематику (трудове, правове, естетичне, моральне, 
патріотичне, екологічне, фізичне виховання), трудові години з упорядкування території 
гуртожитків, бесіди щодо виконання вимог внутрішнього розпорядку, консультації з 
підготовки до здачі екзаменаційних сесій та задачах практик та багато ін. 

У кожному гуртожитку університету таємним голосуванням сформовані студентські 
ради. На основі рішень студентських рад приймаються рішення щодо поселення та 
виселення, проведення різноманітних акцій. В останні роки кожний мешканець гуртожитку 
за рішенням студентських рад гуртожитків відпрацьовує з благоустрою свого гуртожитку до 
20 годин за семестр. 

З метою визначення ефективності та прийнятних форм виховної роботи в університеті 
постійно проводяться соціологічні дослідження серед студентів. 

За підсумками науково-методичної конференції викладацького складу університету з 
питань навчально-виховної роботи на постійній основі виходять з друку збірник науково-
методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ», в якому 
висвітлюються концептуальні засади і передовий досвід виховної роботи. Вийшли з друку 
нові редакції журналу куратора академічної групи, формується новий посібник куратора 
академічної групи. 

В університеті активно діє студентське самоврядування. Мета і завдання органів 
студентського самоврядування (ОССВ) ТДАТУ полягає у забезпеченні виконання 
студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, що сприяє гармонійному розвитку 
особистості студента, формує у нього навички майбутнього організатора, керівника. 
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Діяльність ОССВ ТДАТУ спрямована на удосконалення навчально-виховного 
процесу, покращення фахової підготовки студентів університету, виховання духовності і 
культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та 
відповідальності за доручену справу. 

Заходи ОССВ ТДАТУ відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» 
включають: 

- участь у вирішенні питань щодо подальшого поліпшення навчально-виховного 
процесу, покращення фахової підготовки, зміцнення дисципліни і порядку в університеті; 

- планування й організацію позанавчальних, виховних заходів, науково-практичних 
студентських конференцій; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, профорієнтаційній 
роботі, підвищенню іміджу університету; 

- захист прав та інтересів студентів, забезпечення виконання студентами своїх 
обов’язків; 

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів освіти і 
молодіжними організаціями (зарубіжними в тому числі); 

- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів; 
- забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам; 
- залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час; 
- залучення студентів до художньої самодіяльності, фізичної культури, пропаганди 

здорового способу життя; 
- проведення студентських тематичних заходів, конкурсів та багато іншого. 
У структуру ОССВ ТДАТУ входять: колегія студентів ТДАТУ; наукова асоціація 

студентів і аспірантів (НАСА) «Інтелект» (в складі ради молодих вчених університету 
ТДАТУ); студентська ДНД ТДАТУ; старостат; студентський профспілковий актив ТДАТУ. 
Також в університеті діє Президія (вища студентська рада) ОССВ ТДАТУ з дорадчими 
функціями, до якої за посадами входять усі керівники структури ОССВ ТДАТУ. 

Колегія студентів ТДАТУ діє з 1999 року, в 2015 році відзначила 16 років своєї 
діяльності. Колегія студентів університету, як базова структура ОССВ включає: студентські 
ради гуртожитків, студентські ради факультетів, студентську раду університету. Кожен з цих 
органів забезпечує зв'язок студентської громадськості з підрозділами та адміністрацією 
університету і сприяє волевиявленню студентів на відповідних рівнях. Студенти стають 
членами Колегії студентів ТДАТУ з моменту зарахування їх до університету. 

Популярним у студентів ТДАТУ є волонтерський рух. Традиційними стали виїзди 
студентів-волонтерів з метою надання гуманітарної допомоги та проведення концертно-
розважальних програм у дитячі будинки міста Мелітополя. Волонтерський загін колегії 
студентів ТДАТУ «Таврія» (діє на основі Положення про волонтерську службу студентської 
ради університету з 2013 року) бере активну участь у благодійницькій та волонтерській 
роботі в університеті, в Запорізькій області, в місті Мелітополі та Мелітопольському районі. 
Він проводить акції спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 
радою ветеранів війни та праці університету. 

На VІІІ Зльоті іменних стипендіатів та відмінників навчання аграрних ВНЗ «Лідери 
АПК ХХІ сторіччя» (2006 р.) за ініціативи ТДАТУ було прийнято рішення про створення 
всеукраїнської об’єднаної студентської ради з дорадчим голосом при Міністерстві аграрної 
політики України. Восени 2006 року була створена всеукраїнська студентська рада при 
Міністерстві освіти і науки України. На рівні області діють: студентська рада при Голові 
Запорізької обласної державної адміністрації (створена у 2007 р.); при Запорізькій обласні 
раді діє молодіжний парламент області (створений у 2009 р.). У 2011 році започатковано 
створення Молодіжного парламенту при Мелітопольській районній раді. Кращі студенти 
представляють інтереси ТДАТУ у цих радах. 

З минулого року членами студентської ради ТДАТУ було ініційовано створення 
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громадсько-молодіжної організації «Союз ділової аграрної молоді України» та при цій 
організації Всеукраїнського благодійного фонду аграрної молоді стосовно розвитку 
соціально-навчальних інфраструктур та покращення конкурентоздатності аграрної молоді на 
ринку праці «Фонд ділової аграрної молоді України». Організаційна робота в цьому питанні 
триває.  

У минулому році представники студентського самоврядування університету і 
коледжів університету взяли участь у роботі ряду заходів всеукраїнського і регіонального 
рівнів. Основні з них: 

- міжвузівська щорічна наукова конференція «Перспективи розвитку студентського 
самоврядування в Україні»; 

- всеукраїнський Зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК 
ХХІ століття» 

- всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Кращий студент року» серед аграрних 
ВНЗ; 

- всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України»; 
- стипендіальні програми «Зробимо Україну енергоощадною», «Завтра.UA»; 
- конкурси Інституту стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми 

«Україна 3000»; 
- всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт із природничих, технічних та 

гуманітарних наук; 
- освітні семінари «Агроперспектива» на базі господарства «Мрія Агрохолдинг»; 
- всеукраїнський Чемпіонат команд Клубу веселих і кмітливих (КВК) серед аграрних 

ВНЗ МОН України; 
- всеукраїнська акція «Зелений паросток майбутнього»; 
- обласний конкурс для обдарованої молоді у галузі науки; 
- обласний фестиваль «Обласна студентська Січ»; 
- обласний конкурс «Державна служба – моя служба»; 
- обласний щорічний конкурс «Студент року» за номінаціями, в 2015 році номінацій 

було 11; 
- обласний щорічний конкурс «Бізнес-планів підприємницької діяльності серед 

молоді»; 
- міська свічкова хода до Дня боротьби зі СНІДом; 
- міські заходи до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині радість» з відвідуванням 

інтернатів та дитячих будинків міста; 
- міські заходи до Дня Перемоги у роки Другої Світової війни; 
- міські заходи до Дня Тетяни – покровительки студентів; 
- міська акція «Зроби своє місто кращим» та багато інших. 
Студентське самоврядування посідає важливе місце у системі навчально-виховної 

роботи університету, створює для студентів широкі можливості для самореалізації, орієнтує 
їх на досягнення соціально корисної мети, залучає до реформаторських процесів навчального 
закладу, забезпечує захист прав студентів, відвертає їх увагу від асоціальних форм 
поведінки. Ця форма освітнього народовладдя потребує свого подальшого удосконалення, 
перетворення її в ефективний механізм різнопланової дії, учасника реформування вищої 
освіти держави в цілому. 

Результативність виховного процесу в університеті може бути визначено за такими 
орієнтованими критеріями: 

- покращення успішності, якості знань, відвідування навчальних занять; 
- збільшення числа студентів переможців всеукраїнських предметних олімпіад, 2-го 

туру всеукраїнського конкурсу на кращу наукову роботу серед студентів, всеукраїнських 
творчих конкурсів за різними тематиками; 
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- збільшення числа студентів, які беруть участь у наукових гуртках, гуртках 
художньої самодіяльності, спортивних секціях; 

- збільшення наукових, спортивних та інших досягнень студентів; 
- збільшення числа студентів, що беруть участь у благодійних акціях; 
- зменшення числа студентів, які порушують правила внутрішнього розпорядку, 

зменшення числа порушень громадського порядку в тій чи іншій формі; 
- покращання екологічного (санітарного) стану громадських місць і аудиторного 

фонду університету;  
- покращання умов здійснення виховного процесу. 
У розрізі концепції розвитку ТДАТУ на період 2016 – 2021 роки можна виділити ряд 

конкретних задач щодо покращення напрямку діяльності університету «організаційно-
виховна робота»: 

- посилити роль гуманітарної підготовки фахівців як фактора розвитку демократії та 
протистояння негативним соціальним проявам у суспільстві, збільшивши гуманітарну 
складову у кількості навчальних годин; 

- продовжити роботу науково-педагогічних працівників університету з виховання у 
студентів патріотизму, національної самообізнаності, любові до України та її історії, віри в 
майбутнє; 

- виховувати студентство в дусі всебічного розвитку, залучати до занять спортом; 
- залучати до громадської роботи широкі маси студентів університету, як суспільно-

політичну практику, дуже важливу для майбутніх керівників; 
- всебічно пропагувати та заохочувати здоровий спосіб життя; 
- провести моніторингові опитування «викладач очима студентів» з метою 

покращення якості навчально-виховного процесу університету; 
- забезпечити подальший розвиток «Інституту кураторства», провести ряд семінарів 

стосовно покращення роботи кураторів груп; 
- створити належні умови для діяльності органів студентського самоврядування, 

забезпечити подальший розвиток студентського центру університету, створити музей 
козацької слави, студентський козацький центр; 

- створити базу даних кращих студентів університету та резюме-рекомендацій на 
випускників на веб-сайті університету; 

- покращити підготовку фахівця в університеті за рахунок участі студентів у 
дослідній, пошуковій роботі через організацію роботи студентських бізнес-інкубаторів, 
наукових товариств, що діють на замовлення виробництва; 

- продовжити в університеті проведення різноманітних тематичних фахових 
конкурсів («Студент року», «Кращий за професією» і т.п.), фестивалів художньої 
самодіяльності (фестиваль «Софіївські зорі», кубок ректора з КВК і т.п.), спортивних 
змагань (спартакіади серед студентів), забезпечити участь кращих студентів університету у 
міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях. 

Розгляд та позитивне вирішення зазначених питань, подальше вдосконалення системи 
виховної роботи ТДАТУ щодо формування середовища відповідного виховного впливу на 
студентство, дозволить до вимог сьогодення підняти фаховий, національно-громадянський, 
соціокультурний рівень випускника, дасть можливість вважати «елітним» те виховання, що 
отримує фахівець в університеті. 


