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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ виховної роботи Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
1. Загальні положення
1.1. Положення про відділ виховної роботи Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського розроблено у
відповідності з такими нормативно-правовими документами:
• Конституція України;
• закон України „Про освіту";
• закон України „Про вищу освіту";
• загальна декларація прав людини;
• державна національна програма „Освіта";
• положення про державний вищий заклад освіти;
• концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти;
• статут Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського;
• правила
внутрішнього розпорядку Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
• постанови,
накази, розпорядження, методичні рекомендації
Міністерства освіти і науки України, Вінницької обласної державної
адміністрації, Вінницького педуніверситету, інші нормативні
документи.
1.2.
Відділ виховної роботи є самостійним структурним підрозділом.
Він створюється і ліквідовується рішенням ректора педуніверситету.
1.3.
Відділ виховної роботи безпосередньо підпорядкований
проректору з науково-педагогічної і виховної роботи.
1.4.
Чисельність працівників і штати відділ виховної роботи
визначаються штатним розписом педуніверситету.
1.5.
Структура, штати, це положення, посадові інструкції працівників
відділу виховної роботи затверджуються ректором педуніверситету.
2. Завдання відділу виховної роботи
Відділ виховної роботи педуніверситету виконує
такі завдання:
2.1. Створення і впровадження єдиної системи виховної роботи в
педуніверситеті.

2.2. Організація і проведення виховної роботи в педуніверситеті.
2.3. Забезпечення виховання студентської молоді відповідно до
Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти.
2.4. Методичне забезпечення організації і проведення виховних
заходів в педуніверситеті.
3. Функції відділу виховної роботи
Відділ виховної роботи педуніверситету виконує
такі функції:
3.1. Здійснює перспективне і поточне планування виховної роботи
педуніверситету.Проводить аналіз результатів виховної роботи, визначає
недоліки та планує заходи щодо їх усунення.
3.2. Координує планування виховної роботи в інститутах та на
факультетах.
3.3. Контролює
роботу
наставників
академічних
груп,
відповідальних за організацію виховної роботи викладачами кафедр, надає
допомогу в організації і проведенні виховних загальноуніверситетських
заходів.
3.4. Планує та контролює видання методичної літератури з питань
організації та проведення виховної роботи серед студентської молоді,
спрямованої на вивчення і поширення досвіду роботи кращих наставників,
керівників гуртків та клубів, заступників директорів, деканів з виховної
роботи (постійно діючого семінару наставників академічних груп, методичні
семінари, „круглі столи", випуск тематичних збірників тощо);
3.5. Організовує експериментальні центри для опрацювання
виховних інновацій, пропаганди передового досвіду творчих педагогічних
працівників з виховної роботи.
3.6. Забезпечує зв'язок із закладами освіти України, вузами інших
країн з питань, які входять до його компетенції.
3.7. Координує зв'язки з університетською бібліотекою з питань
комплектування літературою з виховної роботи.
3.8. Організовує та проводить конференції, семінари, тренінги з
актуальних проблем виховання.
3.9. Організовує роботу з попередження правопорушень і
злочинності серед студентів, проводить зустрічі студентів з працівниками
правоохоронних органів.
3.10. Здійснює
координацію
фізичного
виховання
та
спортивно-масової роботи, координує зв'язки із спортивним клубом.
3.11. Організовує роботу щодо формування у студентів навичок
здорового способу життя.
3.12. Бере участь у розробці положень, інструкцій та методичних
рекомендацій з питань організації методичного забезпечення виховного
процесу та соціальної діяльності, є координатором загально
університетських культурно-масових заходів.

3.13. Координує виховну роботу в інститутах, факультетах, кафедрах
через дирекції, деканати і кафедри, постійно діючий університет наставників,
студентське самоврядування з метою її педагогічної інтеграції, орієнтованої
на кінцевий результат - формування висококваліфікованого педагога із
стійкими морально-естетичними якостями.
3.14. Забезпечує зв'язки з радою ветеранів війни і праці.
3.15. Готує звіти, довідки, інформації з питань організації виховного
процесу в педуніверситеті.
3.16. Забезпечує зв'язки з редакціями інститутських, факультетських
стінних газет, прес-центрами та прес-службою педуніверситету, відповідає
за створення наочної агітації та підготовку презентаційної продукції.
3.17. Вносить пропозиції щодо відзначення та заохочення кращих
студентів, які беруть активну участь в громадському житті педуніверситету.
3.18. Співпрацює з профкомом педуніверситету, радами гуртожитків,
іншими громадськими організаціями, які діють в педуніверситеті.
3.19. Організовує проведення соціологічних досліджень серед
викладачів та студентів університету з метою
аналізу і контролю ефективності виховного процесу.
3.20. Забезпечує зв'язки з державними установами, громадськими та
молодіжними
організаціями,
культурно-освітніми
закладами,
адміністративними органами та засобами масової інформації з питань
виховного процесу.
3.21. Координує роботу гуртків, секцій, товариств, студій, об'єднань
студентів, сприяє їх діяльності.
3.22. Координує роботу колективів художньої самодіяльності,
контролює організацію та проведення загальноуніверситетських свят та
вечорів, забезпечує проведення виїздних концертів творчих колективів для
жителів області, сприяє роботі народних колективів.
3.23. Контролює планування та проведення виховної роботи в
студентських гуртожитках, дотримання графіка відвідування гуртожитків
викладачами кафедр, домагається дотримання мешканцями Правил
внутрішнього розпорядку в гуртожитках, систематично контролює стан
проживання та дозвілля студентів у гуртожитках університету.
3.24. Координує роботу музею історії педуніверситету та музею
М.М.Коцюбинського,
забезпечує
зв'язки
з
навчально-науковою
лабораторією з етнології Поділля.
3.25. Координує діяльність студентського самоврядування і профкому
щодо проведення виховного процесу.
3.26. Організовує та проводить роботу щодо забезпечення належних
матеріальних та побутових умов студентів-сиріт, студентів-інвапідів та
студентів, які залишилися без опіки батьків.
3.27. Організовує та проводить роботу щодо профілактики
наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, СНІДу, венеричних хвороб,
туберкульозу.

3.28. Готує представлення щодо нагородження студентів і викладачів,
які беруть активну участь у виховному процесі, проведенні
культурно-масової роботи в педуніверситеті.
4. Права відділу виховної роботи
Відділ виховної роботи педуніверситету має право:
1. Здійснювати контроль за організацією і здійсненням виховної
роботи в інститутах, на факультетах, кафедрах, в академічних групах, в
структурних
підрозділах відділу, студентських гуртожитках.
5.1.
5.2. 2. Вносити ректору, директорам інститутів, деканам факультетів,
завідувачам
кафедр пропозиції з питань організації і поліпшення роботи з
5.3.
студентською
молоддю.
5.4.
3.
Вносити ректору пропозиції щодо заохочення керівників
структурних підрозділів, наставників академічних груп, викладачів,
керівників
художньої
самодіяльності,
працівників і
студентів
педуніверситету за успіхи і досягнення у виховній роботі.
4.
Вносити ректору пропозиції про застосування заходів
дисциплінарного впливу за порушення статуту і правил внутрішнього
розпорядку студентами, магістрами, аспірантами, докторантами і
працівниками педуніверситету.
5. Відповідальність відділу виховної роботи
Відділ виховної роботи педуніверситету несе колективну
відповідальність за:
Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і
функцій.
Невиконання у повній мірі наданих йому прав. Не дотримання вимог
чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних
документів при здійсненні функцій, покладених на відділ виховної роботи.
Недостовірність звітності, відомостей та інформації з питань, що
належать до компетенції відділу виховної роботи.
Проректор
з науково-педагогічної і
кадрової роботи та
внутрішнього розпорядку
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науково-педагогічної і
виховної роботи
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