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ПОЛОЖЕНИЯ
про вщдш з оргашзаци виховноУ роботи (виховний вщдш)
Глух1вського агротехшчного шституту шеш С.А. Ковпака
Сумського НАУ
1. Загалып положения

1.1. Вщдш з оргашзаци виховно! роботи 3i студентами (даш - виховний вщдш) е
самостшним структурним пщроздшом Глух1вського агротехшчного шституту
iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ. Вш створюеться i лйсвщовуеться ршенням
директора.
1.2. У сво'ш po6oTi Вщдш керусгься Конститущею Укршни, законами Укршни
“Про освггу”, “Про вищу освггу”, актами Президента Украши щодо забезпечення
та розвитку освгги, Державною програмою “Освгга” (Украша XXI столбя),
Концепщею нащонально-патрютичного виховання дНей та мoлoдi (червень 2015
року), актами Кабшету M iHicTpie Укршни, наказами, листами, шшими актами
MiHicTepcTBa осени i науки Украши, Положениям про шституту, а також цим
Положениям.
1.3. Вщдш забезпечуе свою дiяльнicть вщповщно до завдання виховного процесу в
шституп - формування i розвиток у студенпв позитивних мотивацш до виховно!
д1яльносп, що спонукае до самовдосконалення, формування особистюних рис, яю
базуються на yнiвepcaльниx людських цшностях.
1.4. Вщдш безпосередньо пщпорядкований заступнику директора з виховно!
роботи. Чисельнють пращвншав i штати визначаються штатним розписом
шституту.
1.5. Вщдш утворюеться у складк
1) заступник директора з виховно! роботи;
2) виховател1 гуртожитюв;
3) практичний психолог та (або) (сощальний педагог);
4) KepiBHHKH гуртюв;
5) завщувач музеем.

1.6. До складу вщдшу можуть вводитися mini категорп пращвншав, якщо це
викликано певною необхщшстю i не суперечить штатному розпису шституту.
1.7. Начальник вщдшу активно сшвпрацюе з органами студентського
самоврядування та профспшки, оргашзащею ветерашв вшни та пращ, кафедрою
ф1зичного виховання, Народним музеем С.А. Ковпака, прес-центром шституту,
полицею, центрами сощальних служб, волонтерськими оргашзащями,
громадськими об’еднаннями та оргашзащями (якщо це не суперечить Пересам
шституту).
2. Функцн вщдшу
2.1. Впровадження нових пщход1в виховних систем, форм i мeтoдiв виховання, яю

вщповщали б потребам розвитку особистост1 студента, сприяли вщкриттю його
таланпв, розумових i ф1зичних зд1бностей.
2.2. Поеднання зусиль з органами студентського самоврядування та профспшки,
оргашзащею ветерашв вшни та пращ, кафедрою ф1зичного виховання, Народним
музеем С.А. Ковпака, прес-центром шституту з метою всеб1чного виховання та
розвитку студеттв шституту, як повнощнних особистостей, справжшх патрюНв
свое! держави.
2.3. Виховання патрютичних почугпв, дотримання i розвиток традищй шституту.
Консолщащя студентства, педагог1чних та наукових пращвниюв в едину
академ1чну спшьноту.
2.4. Розвиток активност1, самод1яльност1 i творчо! ш1щативи студентсько! молод1;
поеднання педагопчного кер1вництва з 1шщативою i самоврядуванням студенев.
2.5. Здшснення культурно-просвтшцько! робота та орган1защя студентського
доз вшля.
2.6. Забезпечення системно-щльового пщходу до планування i орган!защ! виховно!
робота шституту (формування комплексного плану i плану основних заход1в та
здшснення контролю за його виконанням).
2.7. Контроль та документально супровщ пшьгово! категорп студент1в шституту.
3. Завдання виховного вщдшу

3.1. Оргашзащя та здшснення виховно! робота 3i студентами шституту.
3.2. Здшснення контролю за виконанням акт1в i постанов вшцих орган1в
законодавчо! та виконавчо! влади, розпорядчих документ1в М1н1стерства oceira i
науки Украши, Департаменту осв1ти i науки Сумсько! обласно! державно!
адмшютрацп, наказ1в та розпоряджень директора шституту, що стосуеться
виховно! робота 3i студентською молоддю.

3.3 Решизащя i впровадження прюритетних напрямюв нацюнального виховання,
зокрема, нащонально-патрютичного, науково-дослщного, художньо-естетичного,
1нтелектуально-дозвщлевого, спортивно-оздоровчого.
3.4. Розробка документов, що регламентують виховну д1яльшсть шституту.
3.5. Координащя робота куратор1в щодо перспективного i поточного планування
та проведения виховно! робота в академ1чних групах. Забезпечення подготовки та
проведения збор1в куратор1в, старост, студентського самоврядування шституту.
3.6. Створення академ1чного шформащйного середовища з вшьним доступом до
нього. Розмщення шформацй’щодо виховного процесу на веб-сайпшституту, 3MI,
на шпальтах газети шституту «Студентський мерщцан».
3.7. Оргашзащя дозвшля та культурного вщпочинку студенпв (вечор1в вщпочинку,
опнццв-конкурав, фестивал1в, конференщй, спортивних заходйа, дшв вщкритих
дверей тощо.
3.8. Подання кандидапв з числа студенпв для призначення iMemmx стипендш.
3.9. Поширення шформацй про творч1 конкурси, студентсью акцй, спещал1зоваш
виставки, Bci заходи, що стосуються виховно! роботи та позитивно впливають на
розвиток та самовдосконалення студентсько! молодь
3.10. Оргашзащя семшар1в, нарад, майстер-клашв для куратор1в академ1чних труп.
3.11. Забезпечення зв'язшв i3 закладами освгги Украши, з питань, яю входять до
його компетенцй.
3.12. Оргашзовуе роботу з попередження правопорушень i злочинносп серед
студенпв, проводить зустр1ч1 студент1в з пращвниками правоохоронних оргашв.
3.13. Здшснюе координацйо ф1зичного виховання та спортивно-масово! роботи,
координуе зв'язки з Глух1вським мюысим та Глух1вським районним в1дцшами у
справах о м ’!, молод1 та спорту.
3.14 Забезпечуе зв’язки з радою ветерашв вшни i пращ.
3.15. Готуе зв1ти, довщки, шформацй' з питань оргашзацй виховного процесу в
iH C T H T yri.

3.16. Контролюе планування та проведения виховно! роботи в студентських
гуртожитках, дотримання графжа вщвщування гуртожитюв викладачами
шституту, контролюе дотримання мешканцями Правил внутршнього розпорядку
в гуртожитках, систематично контролюе стан проживания та дозвшля студенпв у
гуртожитках шституту, проводить профшактичш бесщи.
3.17. Забезпечуе зв'язки з державними установами, громадськими та молод1жними
оргашзащями, культурно-осв1тн1ми закладами, адмййстративними органами та
засобами масово! шформацй’ з питань виховного процесу. ,

3.18. Координуе д1яльшсть студентського самоврядування i профкому щодо
проведения виховного процесу.
3.19. Оргашзовуе та проводить роботу щодо забезпечення належних матер1альних
та побутових умов студент1в-сир1т, студента-швалщ!в та студента, яю опинилися
у складних життсвих обставинах.
3.20. Готуе представления щодо нагородження студенев i викладач1в, яю беруть
активну участь у виховному процеш, проведены! культурно-масово! робота в
шституп.
4. Права виховного вщдшу

4.1. Здшснювати взаемодпо та контроль за оргашзащею i здшсненням виховно!
роботи в ш епнул, на вщдшеннях, в академ1чних трупах, в структурных пщроздшах
вщдшу, студентських гуртожитках.
4.2. Вносити директору 1нституту, кер1вникам ycix структурных пщроздшв,
завщувачам вщцшень, кураторам навчальних труп пропозицн з питань оргашзацй
i пол1пшення роботи 3i студентською молоддю.
4.3. Вносити пропозици щодо заохочення студент1в i викладач1в, як! беруть активну
участь у громадсько-сусшльнш д!яльност!, а також накладання стягнень на
студент!в, як! не дотримуються Правил внутр!шнього розпорядку шституту.
4.4. Пщвшцувати профес!йну подготовку, удосконалювати спещальн! та профес!йн!
знания, практичный досвщ та педагог!чну майстершсть пращвник!в в!дд!лу.
4.5. Оргашзовувати наради та збори з питань, що належать до компетенцй Вщдшу.
4.6. Заступник директора з виховно! роботи мае право сшвпрацювати з yciMa
структурными пщроздшами шституту та отримувати необхщну !нформац!ю з
питань, що вщносяться до його компетенц!! та не суперечать чинному
Законодавству Украши.
4.7. Користуватися примщеннями, !нвентарем, засобами зв’язку, оргтехшкою,
обладнанням та шшими матерianbHo -техн!чними ц!нностями та звертатися до
директора шституту з питаниями, щодо покращення оргашзацй роботи пщроздшв
виховного в!ддшу.
5. Вщповщальнкть пращвнишв виховного вщдшу

5.1. Заступник директора з виховно! роботи несе вщповщальшсть за роботу ecix
прац!вник!в, що входять до складу виховного вщдшу !нституту.
5.2. Пращвники виховного вщдшу несуть вщповщальшсть за своечасшсть та яюсть
виконання покладених на них завдань, обов’язмв, наказ!в, розпоряджень та
доручень директора шституту та, безпосередньо, кер!вника в1ддшу.

5.3. Вщповщальшсть пращвншав виховного вщдшу визначаегься чинним
Законодавством Украши та безпосередньо 1х Посадовими шструкцшми.

Заступник директора
з виховно! роботи

С.О. Журба

