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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Виховна робота в Державному університеті інтелектуальних технологій і 

зв’язку (далі Університет) здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту Університету, рішень Вченої ради, наказів і розпоряджень 

ректора. 

1.2. Виховна робота реалізовується в спільній громадській, спортивній і науковій 

діяльності студентів, викладачів, кураторів академічних груп факультетів, 

інститутів. 

1.3. Планування та організацію виховної роботи в Університеті здійснює Відділ 

виховної роботи Університету. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Формування у студентської молоді етичних норм, духовних потреб, 

культурних цінностей та загальноприйнятих правил поведінки в суспільстві, а 

також громадської відповідальності, патріотизму, академічної доброчесності, 

корпоративної культури, здорового способу життя. 

2.2. Організація дозвілля шляхом створення сприятливого середовища для 

творчого розвитку та самореалізації студентів. 

2.3. Залучення молоді до набуття соціального досвіду, шляхом участі в 

університетських, загальноміських та всеукраїнських заходах. 

2.4. Координація роботи кураторів з метою наближення її до студентства. 

2.5. Поглиблення взаємодії адміністрації Університету з органами студентського 

самоврядування. 

2.6. Забезпечення належної підтримки студентів-іноземців та студентів з 

особливими освітніми потребами. 

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ 

 

3.1. Інформаційне забезпечення студентів, підтримка й розвиток їх соціальних 

студентських ініціатив, сприяння вихованню духовних цінностей, патріотизму, 

громадянської свідомості та моралі. 

3.2. Надання консультативної психологічної підтримки студентам. 

3.3. Юридичне консультування студентів з наявних питань. 

3.4. Проведення культурно-масових, спортивних та науково-просвітницьких 

заходів. 

3.5. Організація публічних лекцій та зустрічей з видатними діячами культури, 

мистецтва, науки, спорту тощо. 



3.6. Сприяння в організації науково-дослідницької роботи студентів. 

3.7. Залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях та до розвитку 

волонтерського руху. 

3.8. Залучення студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час.  

3.9. Сприяння та підтримка діяльності студентських громадських організацій, 

клубів, об’єднань. 

3.10. Залучення органів студентського самоврядування до: 

- організації та проведення виховних заходів; 

- функцій управління та розвитку Університету; 

- обговорення та вирішення питань удосконалення освітнього процесу, науково-

дослідної та навчально-виховної роботи, призначення стипендій, оздоровлення; 

- забезпечення та контролю якості освітнього процесу, внесення пропозиції щодо 

змісту освіти, навчальних планів і програм; 

- внесення пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази Університету; 

- проведення роботи у студентських гуртожитках, а також участь у поселенні 

студентів, вирішення питань забезпечення належних побутових умов проживання 

студентів у гуртожитках; 

- інших функцій, пов’язаних з організацією виховної роботи зі студентами, 

передбачених Положенням про студентське самоврядування Університету. 

3.12. Залучення кураторів академічних груп до: 

- індивідуальної роботи зі студентами закріпленої академічної групи; 

- організації максимально комфортних умов для реалізації студента як 

особистості; 

- надання допомоги студентам з визначенням індивідуального напрямку творчої 

або дослідницької діяльності; 

- незалежного консультування щодо предметів за вибором, тем курсових чи 

дипломних робіт; 

- сприяння участі студентів в університетських заходах: конкурсах, фестивалях, 

концертах, тощо; 

- регулярного відвідування студентів закріплених груп, що мешкають у 

гуртожитках, з метою сприяння поліпшення побутових умов проживання 

студентів. 

3.13. Розвиток матеріально-технічної бази і об’єктів, призначених для організації 

виховних заходів. 

3.14. Співпраця зі студентськими радами гуртожитків з метою поліпшення 

побутових умов проживання студентів. 

3.15. Сприяння в оформленні субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг. 

3.16. Співпраця з Деканатом по роботі з іноземними студентами. 



3.17. Планування та координація виховної роботи зі студентами- іноземцями, а 

також їх залучення до загально-університетських заходів. 

3.18. Організація соціальної та психологічної підтримки осіб з особливими 

освітніми потребами. 

3.19. Створення необхідної інфраструктури для осіб з особливими освітніми 

потребами. 

4. СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.11. Індивідуальну виховну роботу зі студентами здійснюють куратори 

академічних груп. 

4.12. Координацію роботи кураторів здійснюють заступники деканів з виховної 

роботи спільно з Відділом виховної роботи. 

4.13. Планування заходів з виховної роботи здійснюється на навчальний рік 

посеместрово. 

4.14. Куратори академічних груп, заступники деканів з виховної роботи, Відділ 

виховної роботи за результатами календарного року готують звіти про 

проведення виховної роботи зі студентами, які можуть обговорюватись на 

засіданнях кафедри, Вченої ради факультету та Університету відповідно. 

 


