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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

1.1 Відділ виховної роботи (далі - Відділ ВР) є структурним 

підрозділом Державного Університету інтелектуальних технологій і зв’язку 

(далі ДУІТЗ, університет), через який здійснюється організація та 

координація виховного процесу в ДУІТЗ. 

1.2 Основними завданнями Відділу з ВР є налагодження тісного 

взаємозв’язку поміж студентським колективом та адміністрацією ДУІТЗ 

шляхом активної співпраці з органами студентського самоврядування, 

покращення внутрішньо-академічного та зовнішнього інформаційного 

забезпечення діяльності, висвітлення в засобах масової інформації, на сайті 

Університету подій, популяризація та пропаганда досягнень, формування 

привабливого іміджу на ринку освітянських послуг, забезпечення високого 

рівня культурно-мистецької роботи та створення умов для розкриття 

творчих здібностей талановитої молоді, задоволення потреб у дозвіллі, 

активному відпочинку, формування духовних цінностей через особисте і 

колективне залучення студентів до культурно-мистецьких заходів, 

співпраця з відокремленими структурними підрозділами Університету для 

реалізації завдань, що належать до його компетенції, недійний супровід 

підготовки і проведення виставок, семінарів і т.д. 

1.3 Відділ ВР здійснює свою діяльність на підставі даного 

Положення, Статуту ДУІТЗ, керується наказами, розпорядженнями та 

вказівками Міністерства освіти і науки України, наказами та 

розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої ради ДУІТЗ.  

1.4 Дане положення регламентує  внутрішні відносини і зв’язки 

Відділу з іншими відокремленими структурними підрозділами  

Університету та сторонніми організаціями. 

1.5 Відділ є структурним підрозділом ДУІТЗ, що підпорядковується 

ректору. 

2 ЗАВДАННЯ  

 

2.1 Виховання національної та громадянської гідності, поваги до 

державної символіки – герба, прапора, гімну, Конституції та законів 

України, вироблення чіткої громадянської позиції, національної свідомості, 

виховання поваги і любові до рідної землі й українських традицій, 

прищеплення молодим людям віри у верховенство закону. 

2.2 Планування, організація дозвілля студентів та реалізація заходів 

з національного, патріотичного та правового виховання. 



  



2.3 Надання практичної та методичної допомоги структурним 

підрозділам, органам студентського самоврядування у проведенні 

виховних, спортивних та культурно-масових заходів. 

2.4 Підготовка методичних рекомендацій щодо організації 

проведення виховної роботи. 

2.5 Впровадження науково обґрунтованих та практично 

апробованих методів і форм виховання студентської молоді. 

2.6 Координація роботи кураторів академічних груп. 

2.7 Проведення робочих нарад та семінарів-тренінгів для кураторів 

академічних груп. 

2.8 Організація зустрічей студентів із представниками 

правоохоронних органів, соціальних служб та інших державних структур. 

 

3 ФУНКЦІЇ  

 

3.1 Організаційна робота: 

3.1.1 Організовує виконання завдань національно-патріотичного, 

морально-естетичного, екологічного, культурологічного та громадянського 

виховання студентської молоді, сприяє вихованню гармонійно розвиненої, 

високоосвіченої, соціально-активної національно-свідомої особистості, 

наділеною глибокою громадянською відповідальністю, високими 

духовними якостями і патріотичним почуттям.  

3.1.2 Координує складання графіків та контролює проведення 

інформаційних годин кураторами академічних груп. 

3.1.3 Розробляє графік відвідування гуртожитків кураторами і 

контролює його виконання. 

 

3.1.4 Забезпечує виховну спрямованість загальних академічних 

заходів та координує їх проведення. 

3.1.5 Контролює роботу ради студентського самоврядування 

Університету. 

3.2 Інформаційна робота. 

3.1.1 Доводить до широкого загалу інформацію про основні напрямки 

діяльності Університету, його місце в освітянському житті України, хроніку 

подій пов’язаних із життям Університету, відомості про відомих вчених, 

кращих студентів та широко знаних випускників.  

3.1.2 Наповнює сторінку новин веб-сайту Університету статтями, 

повідомленнями, оголошеннями, анонсами тощо. 



  



3.1.3 Забезпечує збір інформації, фотографування та відеозапис 

університетських подій і заходів та розміщення їх на веб-сторінці 

Університету з подальшою передачею матеріалів для музею Університету. 

3.3 Культурно-мистецька діяльність. 

3.3.1 Створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої 

молоді, задоволення потреб в дозвіллі, активному відпочинку. 

3.3.2 Організація роботи при студентському клубі дозвілля 

(облаштування кімнат для репетицій і гурткової роботи, актової зали, фойє 

та конференц-залу, озвучення та аудіо запис заходів, що відбуваються в 

університеті). 

3.3.3 Організація та забезпечення роботи гуртків та студій, зокрема: 

підбір ведучих для мистецьких програм, учасників творчих заходів. 

Укладання угод з керівниками студій та гуртків за межами Університету, 

вирішення питань придбання й ремонту сценічного обладнання, 

інструментів й установок, костюмів та декорацій для виступі і святкових 

програм. Замовлення елементів оформлення сцени і зали для різних акцій та 

заходів. 

3.3.4 Розробка мистецьких програм та сценаріїв концертів, 

урочистостей, загальноуніверситетських заходів та церемоніальних акцій, 

створення звукових файлів для різних святкових дійств. 

 

4 СТРУКТУРА  

 

4.1 Організаційно-штатна структура Відділу з ВР затверджується 

ректором ДУІТЗ. 

4.2 Штатний розклад Відділу з ВР складається у відповідності з 

нормативами у межах чисельності та встановленого фонду заробітної плати. 

4.3 Права та обов'язки співробітників Відділу з ВР визначаються 

посадовими інструкціями, розробленими керівником Відділу у 

відповідності до чинного законодавства, Положенням про заклади вищої 

освіти, цим Положенням. 

4.4 До структури Відділу входять: 

– Музей Університету; 

– сектор культурно-масових заходів; 

– сектор спортивної роботи; 

– Університетська вітальня; 

– Бібліотека. 

 



  



5 УПРАВЛІННЯ  

 

5.1 Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з 

посади в порядку, передбаченому чинним законодавством.  

5.2 Начальник Відділу ВР, керуючись науково-методичними 

підходами, здійснює організаційні, контролюючі, інформаційні та 

консультативні види діяльності, відповідно до посадової інструкції. 

 

6 ПРАВА 

 

Відділ  виховної роботи має право: 

6.1 Отримувати від керівників і фахівців структурних підрозділів 

інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності. 

6.2 Вносити пропозиції і рекомендації з питань, що стосуються 

діяльності відповідно до службових обов’язків. 

6.3 Взаємодіяти з завідувачами кафедр у питаннях, які стосуються 

організації виховної роботи. 

 

6 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

 

 

7.1 Начальник Відділу ВР у своїй роботі підпорядковується 

Керівнику навчально-наукового центру виховної роботи. 

7.2 Начальник Відділу ВР звітує про свою діяльність перед 

Керівником навчально-наукового центру виховної роботи. 

7.3 Начальник Відділу ВР співпрацює з усіма структурними 

підрозділами ДУІТЗ, що задіяні у навчально-виховному процесі. 


