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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дане положення, розроблене згідно законодавства України, Статуту

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

(далі -  СНУ ім. В. Даля, Університет), є документом, який регламентує діяльність 

відділу з організації виховної роботи здобувачів вищої освіти (далі - відділу).

1.2 Відділ є структурним підрозділом СНУ ім. В. Даля.

1.3 Відділ безпосередньо підпорядкований першому проректору Університету.

1.4 У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, діючими Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту» із змінами, відповідними постановами 

Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і 

науки України; СНУ ім. В. Даля, іншими нормативними документами.

1.5 Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади наказами 

ректора університету згідно з чинним законодавством за поданням начальника відділу 

та погодженням з першим проректором.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

2.1 Організаційне забезпечення виховної діяльності.

2.2 Створення умов для творчої самореалізації осіб і проведення дозвілля студентів у 

позанавчальний час.

2.3 Координація виховної роботи із структурними підрозділами Університету.

2.4 Розвиток і вдосконалення студентського самоврядування.

2.5 Узагальнення досвіду виховної роботи у ВЗО, розробка пропозицій і рекомендацій 

щодо вдосконалення системи соціальної і виховної роботи.

2.6 Аналіз ходу виховного процесу в результаті проведення анкетування, тестування, 

моніторингу, соціологічних і соціально-психологічних досліджень по виховній роботі.

2.7 Організація і контроль виховної роботи.

2.7.1 Організація громадянського і патріотичного виховання студентів.

2.7.2 Організація роботи з профілактики правопорушень, наркоманії і Віл інфекції 

серед студентів.

2.7.3 Організація культурних, дозвільних і громадських акцій, спортивно-масових 

заходів.

2.7.4 Проведення навчання студентського активу сучасним формам і методам 

виховної роботи, формування студентських громадських організацій на рівні 

Університету і факультетів/інститутів.
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2.8. Громадський контроль дотримання в Університеті законодавчих та інших актів, що 

стосуються прав студентів.

2.9 Створення системи морального і матеріального стимулювання студентів, що беруть

активну участь в організації і проведенні позанавчальних заходів.

2.10 Вивчення проблем студентства і організація психологічної підтримки,

консультаційної допомоги.

2.11 Організація інформаційного забезпечення виховної діяльності.

2.13 Сприяння участі студентів в громадських студентських організаціях міста, області,

України.

2.14 Підготовка пропозицій по матеріально-технічному забезпеченню виховної діяльності і

представлення їх на розгляд керівництву Університету.

2.15 Ведення планової і звітної документації з питань виховної діяльності і представлення

їх на затвердження керівництву Університету.

2.16 Представлення Університету на міжвузівських, міських і всеукраїнських заходах.

2.17 Організація творчої і громадської діяльності студентів між факультетами/інститутами

Університету.

2.18 Узагальнення і обмін досвідом в області виховання студентів.

2.19 Формування компетенцій майбутніх фахівців :

створення в Університеті освітнього і виховного простору, в якому забезпечується 

розуміння і засвоєння студентами навчальних дисциплін;

формування особи фахівця, здатного до ухвалення професійних, управлінських і 

соціальних рішень;

підвищення якості взаємодії викладачів і студентів;

розвиток студентського самоврядування, підвищення ролі студентських колективів 

в навчальному процесі і громадській діяльності Університету, організація навчання 

студентського активу, розвиток студентських ініціатив і залучення майбутніх 

фахівців до різних форм соціально-значимої діяльності;

проведення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення успішності студентів і 

навчальних дисциплін.

2.20 Духовно-моральне виховання:

виховання у студентів високих духовно-моральних якостей і етичних норм 

поведінки;

формування у студентів установок толерантної свідомості і протидії екстремізму; 

формування у студентів антикорупційного світогляду;
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створення оптимальних умов у ВЗО для розвитку і самореалізації студентів, 

надання їм допомоги в самовихованні, самовизначенні, моральному вдосконаленні, 

освоєння широкого соціального досвіду;

організація соціально-психологічної допомоги студентам у вирішенні важких 

життєвих ситуацій, запобігання конфліктів і тому подібне;

підвищення загального культурного рівня студентства, у тому числі культури 

мовлення і спілкування;

проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 

асоціальної поведінки студентської молоді.

2.21 Цивільно-патріотичне виховання студентів :

забезпечення історичної спадкоємності поколінь, збереження, поширення і 

розвитку національної культури і української мови, виховання дбайливого 

відношення до історичної і культурної спадщини України;

виховання і розвиток у студентів громадянськості, поваги до прав і свобод людини, 

сімейних цінностей;

формування патріотичної свідомості і поведінки студентської молоді, готовності до 

гідного служіння суспільству і державі;

формування у студентської молоді правової культури, політичної свідомості і 

грамотності;

формування загальнолюдського ціннісного відношення до явищ громадського

життя, соціальних груп, державних структур;

формування культури міжнаціонального спілкування;

виховання почуття відповідальності, дисципліни в усіх сферах діяльності;

формування у студентів екологічної свідомості, поваги до природи і довкілля;

збереження і примноження історико-культурних традицій Університету.

2.22 Формування наукового світогляду :

створення педагогічних умов для оволодіння науковими способами осмислення, 

розуміння і оцінки об'єктивної реальності, виявлення зв'язків між різними 

знаннями, ідеями, поняттями, що утворюють наукову картину світу; 

формування особи гуманної, осягаючої і розуміючої високу цінність людського 

життя, що має розвинені потреби в пізнанні навколишньої дійсності; що 

самоудосконалюється; з розвиненим інтелектом, що володіє новітніми 

технологіями і уміннями, необхідними для реалізації професійних знань.

2.23 Естетичне виховання студентів :
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формування стійкої потреби у студентів в сприйнятті і розумінні витворів 

мистецтва;

безперервне вивчення інтересів і творчих схильностей студентів;

організація позитивного дозвілля студентів, підтримка талановитої молоді і

розвиток творчого потенціалу.

2.24 Фізичне виховання і популяризація здорового способу життя:

формування навичок здорового способу життя, масового спорту і фізичної 

культури;

профілактика шкідливих звичок; 

сприяння фізичному розвитку молоді;

модернізація, пошук і розробка нових форм, прийомів і методів виховної роботи, 

що відповідають часу і новим потребам студентів.

2.25 Інформаційно-виховна робота:

залучення студентів до роботи в інформаційному просторі;

підтримка високого змістовного, наукового, художнього, професійного рівня 

інформаційних матеріалів;

впровадження різних форм поширення інформації.

2.26 Організація взаємодії з професорсько-викладацьким складом з питань проведення

студентських заходів.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Права та обов’язки працівників відділу з організації виховної роботи студентів 

визначаються Статутом СНУ ім. В.Даля, відповідними посадовими інструкціями та цим 

Положенням.

3.1 Забезпечувати якісну організацію і проведення виховних заходів.

3.2 Представляти ректору Університету пропозиції по вдосконаленню виховного процесу.

3.3 Брати участь в обговоренні і вирішенні питань виховної діяльності Університету.

3.4 Брати участь в розробці локальних нормативних актів Університету, студентів, що

зачіпають їх інтереси.

3.5 Брати участь в ухваленні рішень з дисциплінарних питань, що стосуються студентів.

3.6 Своєчасно виконувати накази і розпорядження ректора Університету.

3.7 Своєчасно доводити до відома ректору Університету результати аналізу ходу

виховного процесу.

3.8 Виконувати інші права і обов'язки відповідно до українського права.

Працівники відділу організації виховної роботи несуть відповідальність:
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-  за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених 

посадовою інструкцією, відповідно до чинного законодавства України;

-  за правопорушення, здійснені в процесі здійснення своєї діяльності, відповідно до 

чинного законодавства України.

4. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА

4.1. Відділ очолює начальник, що призначається і звільняється з посади наказом ректора

Університету у відповідності до чинного трудового законодавства.

4.2. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує інша посадова

особа, призначена наказом ректора Університету.

4.3. Чисельність працівників відділу встановлюється відповідно до штатного розпису

Університету.

4.4. Посадові обов'язки працівників відділу регламентуються посадовими інструкціями.

5. ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ

ПІДРОЗДІЛАМИ

Відділ з організації виховної роботи студентів співпрацює з усіма підрозділами 

Університету із питань виховної роботи із студентами. Виховна робота в Університеті 

реалізується на всіх рівнях управління:

- на рівні Університету;

- на рівні факультетів/інститутів;

- на рівні кафедр;

- на рівні бухгалтерії;

- на рівні відділу кадрів;

- на рівні господарської частини.

посада підпис П.І.Б.

АВТОР:
Начальник відділу з організації 
виховної роботи студентів 
СНУ ім. В. Даля іЦь Т. Г. Сотнікова

ПОГОДЖЕНО: /

Перший проректор Д. М. Марченко
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