
Напрямки виховної роботи 

в університеті



Враховуючи новітні тенденції розвитку нашого суспільства та соціально-

побутові умови життєдіяльності молоді ректорат університету задає все

більшого уваги питанням освітньо-професійної та виховної діяльності

університету в сучасному соціальному середовищі.

В системі виховної та соціальної роботи в університеті задіяні заступники

директорів інститутів/деканів факультетів з виховної роботи, профком

співробітників, студентський профспілковий комітет, студентські ради

гуртожитків, спортивний клуб «Політехнік», музей університету, редакцію

газети «Політехнік», Палац студентів, науково-технічна бібліотека,

соціологічна лабораторія.

Системні питання:

• системне поєднання навчально-наукового процесу пізнання з соціально-

виховними аспектами при підготовки майбутнього фахівця як у

навчальний, так й позанавчальний час через сумісну діяльність усіх

функціонуючих в університеті структур і підрозділів

• організацію участі студентів університету в підтриманні внутрішнього

порядку, благоустройства території та корпусів, студентського містечка

і студентських гуртожитків;

• узагальнення та розповсюдження досвіду виховної та соціальної

роботи на окремих кафедрах, факультетах, гуртожитках на

інформаційному просторі та вчених радах факультетів та університету;

• діяльності кураторів академічних груп, які пов’язані з реорганізацією

факультетів та появою нових ситуацій у спілкуванні студентів та

викладачів.



МУЗЕЙ НТУ «ХПІ»
Щорічно проводиться тематичні заходи, які були присвячені як

святковим подіям, пам'ятним датам та і ознайомлення особливо

першокурсників з історією НТУ «ХПІ».

Особливо позитивним є кураторство над «Арсенал ідей», який став

осередком виховання молоді Харківщини.

Музей щорічно відвідує понад 3000 осіб, міжнародні делегації, організовані

екскурсії для старшокласників та гостей Харкова.

Регулярно на базі музею традиційно проводилися зустрічі випускників

університету різних поколінь.



Науково-технічна бібліотека

Проводяться: літературні та святкові 

вечори, виставки, екскурсії, зустрічі з 

ветеранами.

Масові заходи бібліотеки щорічно 

відвідують понад 6 500 осіб.

робота «24 години, 

7 днів на тиждень, 

у будь-який час, 

у будь-якому місці, 

з будь-якого пристрою».



Науково-технічна бібліотека

Директор НТБ  Л.П. Семененко

один з ініціаторів створення 

монументу «Хрест Слави 

Захисникам вітчизни».

фонд бібліотеки 1 409 075 прим., з них — 76 490 прим. літературно-

художніх видань, електронні ресурси власної генерації — 44 204 

документів, електронна доставка документів.



Спортивні досягнення
• У 2017-2019рр. на Всеукраїнських змаганнях, 

Чемпіонатах та Кубках України студентами нашого 

університету було завойовано 147 медалей (з них 

золотих – 55, срібних – 47, бронзових - 45). На 

міжнародних змаганнях спортсмени-політехніки 

вибороли 32 медалей (з них золотих – 14, срібних – 10, 

бронзових - 8).



Спортивний клуб «ПОЛІТЕХНІК»

• Більше 5000 студентів займаються на кафедрі фізичного виховання, 25 видів спорту 

та рекреації. 

• Проводиться Спартакіада (більше 2000 учасників), святкова естафета до Дня 

Перемоги, значна кількість спортивних змагань. 

• Баскетбольний клуб «ПОЛІТЕХНІК» є єдиним представником закладів вищої освіти 

в Суперлізі України.

• У 2018 році звання майстра спорту отримали 4 студенти, кандидата у майстри 

спорту - 8 осіб; нормативи І розряду виконали 19 спортсменів, ІІ розряду – 76, ІІІ 

розряду - 129. 

• Проблема – щосеместрово значна кількість незаліків,  удосконалена система 

отримання оцінки.



ПАЛАЦ  СТУДЕНТІВ
На базі Палацу студентів працює 20 творчих колективів, у 

тому числі 8 колективів мають почесне звання 
“НАРОДНИХ АМАТОРСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ ПРОФСПІЛОК 

УКРАЇНИ”. 
Окрема подяка за участь в заходах: вокал-шоу бенд «Сузір’я» (керівник

О.Апаріна), циркова студія «Бенефіс» (керівник Л.Калашников). 



ПАЛАЦ  СТУДЕНТІВ
• Щорічно проводиться заходи: Посвята в студенти; Урочисто-траурний мітинг, 

присвячений Дню перемоги над нацизмом; Випуск-парад магістрів; Свято, 

присвячене Міжнародному дню студента; Дні факультетів і кафедр; Фестивалі-

конкурси «Старт дає Політех»; «Зоряна планета Політех»; Свята іноземних 

земляцтв НТУ «ХПІ» «Голуб миру»; Ігри Ліги КВН «Політехнічна»; Фестивалі 

гумору; Творчі звіти провідних колективів та інші.

• Проблеми: 

 зменьшення кількості студентів НТУ «ХПІ» в гуртках;

 відсутність інформації про заходи;

 присутність студентів на заходах;

 взаємодія ПС з гуртожитками.



Газета “Політехнік”
Щорічно виходить понад 20 
випусків газети 

Головні рубрики:

•Нові освітні технології

•Твоя історія, ХПІ

•Іменні стипендіати

•Переможці олімпіад

•Наука

•У Вченій  раді

•Виставки

•Твоя домівка-гуртожиток

•Спорт та інші

Газета «Політехнік» у 2018 році 

стала переможцем ІХ міського 
конкурсу-форуму вузівських газет 
«Літопис» у номінації «За 
висвітлення роботи студентського 
самоуправління».



Гуртожитки НТУ «ХПІ»
• В 2018 році в гуртожитках університету проживає  5 173 особи,  

в т.ч.   студентів  - 3 850; учнів  ПТУ-32 – 49 ,  ХКТК  – 45;

співробітників  - 171 ,  інші - 349.

• Іноземних студентів - 709 осіб.

• Проживає студентів із регіонів Донецька, Луганська, Криму -

1689 осіб.

• Вартість проживання в гуртожитках для студентів денної форми 

навчання складає  520, 00 грн. (40% від академічної стипендії). 

• Отримує субсидію -1587 студентів. Компенсовано коштів за 

комунальні послуги – 2 386 787 грн.

• Безкоштовно проживають студенти пільгових категорій: 61 –

сироти, учасник АТО - 1, 2 – інші.



Гуртожитки НТУ «ХПІ»
• Проведені вибори студентських рад гуртожитків, затверджене відповідне

положення. Проведений огляд-конкурс гуртожитків.

• Значна організаційна та виробнича діяльність співробітників адміністрації

гуртожитків, впроваджені інформаційні технології контролю оплати за

гуртожитки та реєстрації студентів, розроблений варіант договору на проживання

в гуртожитку.

• Проблеми:

 надання більших повноважень та відповідальності студентським радам,

створення ремонтних бригад , підтримка санітарно-гігієнічних норм проживання;

 робота серед студентів в гуртожитках кураторів груп відповідно індивідуального

плану;

 ситуація з гуртожитком №13;

 заохочення членів студентських рад гуртожитків;

 відвідування гуртожитків покладено виключено на заступників деканів, особливо

завідувачі кафедр практично практичну тут не бувають (Гігант, ЕЕЕ).

 залучення спонсорської допомоги від випускників університету.



Загальноуніверситетські заходи 
 Відповідальна робота профкомів співробітників та студентів.

 Проведення 2-х Днів донора (~150 осіб).

 Системна робота заступників інститутів/факультетів з виховної роботи від

поселення першокурсників до випуску магістрів, профілактика правопорушень та

пропаганда здорового образу життя, здійснення соціального захисту студентів..

 Робота музею «Скарби Слобожанщини» на кафедрі українознавства, культури та

історії науки.

 Включення до вчених рад інститутів, факультетів та університету представників

студентів.

 Проблеми:

 низький рівень інформатизації студентів про заходи;

 спілкування викладачів зі студентами у гуртожитках;

 робота кураторів груп за межами навчального кампусу;

 неефективна взаємодія між представниками різних організаційних форм

студентської активності (старости, профорги, органи студентського

самоурядування тощо);

 культура надання інформації (наступний слайд).

 .











Результати анкетування 
студентів



Прийняло участь в анкетуванні

Факультет 2017 2018 -9 2019-з

Всего студентов - 8072 8939

Приняло участие в опросе 3742
1549

(19%)
1504 (16.8%)

Чи завжди Ви  ?
??? 2018 -о 2019-з

% %

не пропускаєте заняття без

поважних причин
71,91 53

своєчасно виконуєте

індивідуальні завдання
69,27 60

склали сесію з першого разу
74,04 73



Удовлетворены ли Вы тем фактом, что являетесь 

студентом НТУ «ХПИ» ? 

1. Варианты ответов 2017, %, отв.

1. Да 60,07

2. Скорее «Да» чем «Нет» 25,60

3. Скорее «Нет» чем «Да» 5,75

4. Нет 2,65

5. Затрудняюсь ответить 5,69



Що, на Ваш погляд, ускладнює навчання:

??? 2019 -з

%

Особиста неорганізованість 52.5

Необхідність поєднувати навчання і роботу 49.6

Невдалий розклад занять 43.2

Невдоволеність рівнем викладання 28.4

Надмірний обсяг навчального

навантаження

33

Зміст навчальних дисциплін 35.6

Рівень довузівської підготовки 27.5

Відсутність перспектив працевлашту-вання 27.6

Розчарування в спеціальності 21.2



Как бы Вы оценили взаимоотношения Вашей группы с 

преподавателями?

1. Варианты ответов 2017, %

1. Хорошие 55,83

2. Скорее «Хорошие» чем «Плохие» 30,68

3. Скорее «Плохие» чем «Хорошие» 3,05

4. Плохие 1,26

5. Отсутствуют 0,96

6. Затрудняюсь ответить 3,69



На Ваш взгляд, отвечает ли уровень преподавания в НТУ «ХПИ» 

современным требованиям работодателей?

Варианты ответов 2017, %

1. Да 35,38

2. Скорее «Да» чем «Нет» 35,17

3. Скорее «Нет» чем «Да» 9,99

4. Нет 4,92

5. Затрудняюсь ответить 15,90



Были ли у Вас конфликты с преподавателями в течении 

учебного семестра (года)?

??? 2017 - з 2018 -о

% %

ДА 9.86 9,68

Нет 89.98 85.6

Чи доводилося Вам дякувати викладачів за необхідну

оцінку?

???
2018 -о 2019 - з

% %

ТАК 2.96 5.7

НІ 95.73 93.1



Чи працюєте Ви паралельно з навчанням?

??? 2018 -о 2019 - з

% %

ДА 49,38 44.5

Нет 50,03 54.8

Укажите число посещений  библиотеки за прошедший семестр 

(физически и сайт):

Число ответов 2018 - о

%

Менее 5 раз 31.5

От 5 до 10 раз 18,5

Постоянно 9,36

Не пользуюсь 33,8



Приходилось ли Вам за время семестра  участвовать в: 

??? 2017 - з 2018 - о

% %

студ. научных конф.
60.7 24.7

мероприятиях в группе
34 45.5

мероприятиях Дворца

студентов
32.23 35.4

мероприятиях профкома

студентов - 17.2

Спортивных соревнованиях 35.5 42.9

мероприятия в общежитии
28.6 23.6

мероприятиях ОСС С/А
15.5 9



Аспекти роботи кураторів груп.

??? 2018 -0 2019 - з

% %

Общались ли Вы в течении семестра с

куратором группы

61,78 64.8

Проводит ли Ваш куратор собрания в 
группе? 

53.0 -

Посещает ли куратор Вас в общежитии? 36.8 -



Чи плануєте Ви вступати до аспірантури?

??? 2019 – з 

%

ТАК 19

НІ 77.4

Для повышения Вашей общественной активности Вам не хватает…

1. Варианты ответов %

1. Денежных средств 64,06

2. Свободного времени 69,78

3. Информации о деятельности кружков, секций,

студенческих организаций в университете

21,03

4. Организаций соответствующих Вашим

интересам

26,03



Вирішення проблемних питань на основі узагальнення 

досвіду інших закладів вищої освіти. 

1. НТУУ «КПІ»: Громадське формування з охорони

громадського порядку (ГФ ОГП), діяльність якого спрямована

на забезпечення правопорядку на території університету, в

навчальних корпусах та гуртожитках. Членами ГФ ОГП є 660

студентів і співробітників університету. Вони проводять роботу з

профілактики та попередження правопорушень у навчальних

корпусах, гуртожитках і на території університету, забезпечують

перепускний режим у гуртожитках, здійснюють внутрішньо-

об'єктове патрулювання.

2. ДМБА: Культура поведінки студентів в зво (на вході).

3. Інформаційна політика:

 соціальні мережі – надання інформації на сайті університету

(кафедри, ПС, Спорткомплекс, ОСС); створення студентського

прес-клубу;

 наявність розвинутої системи інтерактивного спілкування

викладача зі студентом, а не через «посредників»;

 запобігання «чорного» PR з повною відповідальністю модераторів

сайтів, які використовують символіку університету.



Вирішення проблемних питань на основі узагальнення 

досвіду інших закладів вищої освіти. 

4. Оцінка роботи куратора груп: наявність певних відміток про

проведення заходів в журналі групи; диференційне відношення

до виконання обов'язків в індивідуальному плані (від 0 до 100

годин), що мотивує встановлення надбавки до посадового окладу.

Відсутня необхідний психолого-педагогічна підготовка кураторів

до роботи зі студентами; високий рівень загруженості викладачів

науково-педагогічною роботою та необхідність шукати додаткові

джерела доходів враховуючи рівень зарплати викладачів.

5. Створення центру соціально-психологічного напрямку (

конфлікти з однокурсниками, в гуртожитках; ситуації

переселенцями, учасниками АТО , соціальними групами).

6. Перенесення активної діяльності органів студентського

самоврядування на факультети, де створюється обстановка

взаємного інтересу як в сфері навчання, так і організації дозвілля.



Вирішення проблемних питань на основі узагальнення 

досвіду інших закладів вищої освіти. 

7. Зміна вектора направленості діяльності Палацу студентів на

Палац творчості студентів, де реалізуються не тільки культурно-

масові заходи, а й науково-просвітні заходи, щодо створення

активного навчально-педагогічного та науково-дослідницького

середовища, яке сприяє творчому саморозвитку студентської молоді

у позанавчальний час та стає складовою освітнього процесу.

8. У значній кількості зво України замісники з виховної та

соціальної роботи маю перший ранг та отримують найбільшу

надбавку до посадового окладу тому, що вирішують майже всі

питання освітнього процесу – від навчання, організації дозвілля,

вирішення персональних справ та медичних проблем.



Вирішення проблемних питань на основі узагальнення 

досвіду інших закладів вищої освіти. 

9. Перехід від «колективного» виховання до індивідуального:

 індивідуальне консультування викладачами студентів із питань організації

навчально-пізнавальної вузівської діяльності в рамках навчального курсу;

 розробка індивідуальних програм професійного становлення і розвитку студента;

 робота у складі невеликих тимчасових ініціативних груп із метою виконання

конкретних творчих проектів ( наукових, у галузі мистецтва та ін.);

 індивідуальна науково-дослідна робота студентів під керівництвом викладачів;

 робота студентів у рамках навчальних практик із різних дисциплін під

керівництвом викладачів.

10. Створення сучасних соціально-побутових умов проживання в гуртожитках.

Реалізація концепції самообслуговування при проживанні студента у гуртожитку при

зниженні собівартості проживання:

 реалізація сучасних технологій покращення енергозберігання та теплопостачання;

 створення гуртожитків сімейного типу на основі готельного типу ( тобто без

прописки) з фінансово доступними умовами;

 ефективне використання житлової площі гуртожитків (6 м2 на одну особу).



Вирішення проблемних питань на основі узагальнення 

досвіду інших закладів вищої освіти. 

11. В ряді університетів створено фонд соціальної підтримки студентів в

кошторисах щодо організації харчування студентів в їдальнях та

буфетах, мотивації громадської діяльності студентів та участі в

олімпіадах, конкурсах тощо.

12. Трошки філософії, над чим треба замислитися:

 молодь є зовсім інша, вона адекватна той соціальній ситуації, яка

склалася у розвитку нашої країни;

 молодіж бажано вести на основі доцільно принципу - направляєма

самостійність.



Дякую за увагу !


