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1. Загальні положення
1. Рада з виховної роботи Вінницького національного технічного
університету (далі - Рада) є дорадчим органом при проректорові з
науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу. Вона
створюється з метою дотримання демократичних засад при реалізації
виховної роботи у Вінницькому національному технічному університеті
(далі - Університет), визначення принципів, пріоритетів і напрямів
виховної роботи зі студентами та контролю за їх дотриманням. Рада
розглядає найважливіші питання виховання студентів, приймає ухвали з
цих питань.
2. У своїй діяльності Рада керується: Конституцією України, чинним
законодавством України, нормативними документами Міністерства
освіти та науки України, Міністерства у справах сім’ї та молоді, Статутом
Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим
Положенням.
3. Для реалізації своїх завдань Рада співпрацює зі структурними
підрозділами Університету, органами студентського самоврядування,
студентським профкомом, профкомом працівників університету та
зовнішніми організаціями.
2. Функції та основні завдання Ради
1. Рада

розглядає

документи

з

виховної

роботи

(накази,

інструктивні листи тощо), які надходять в Університет з Міністерства
освіти і науки України, інших керівних органів, опрацьовує та
рекомендує до затвердження у встановленому порядку заходи з їх
виконання, в частині, яка не суперечить принципам виховної роботи
Університету та національним інтересам України.
2. Розглядає та погоджує організаційно-функціональну структуру

управління виховним процесом у навчально-наукових інститутах та
гуртожитках Університету, вносить пропозиції з її удосконалення.
3. Розглядає та рекомендує до затвердження перспективні та річні
заходи з реалізації виховної роботи Університету.
4. Розглядає та аналізує стан виховного процесу в Університеті за
поданням групи соціологічних досліджень або висновків створених
комісій, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності виховної
роботи не рідше одного разу у навчальному році.
5. Заслуховує пропозиції щодо адресного захисту і підтримки
соціально-вразливої частини молоді, а саме: студентів-інвалідів, сиріт, з
багатодітних та неблагополучних сімей.
6. Погоджує план та умови проведення культурно-масових заходів
в клубі університету.
7. Вносить

пропозиції

щодо

морального

і

матеріального

стимулювання та відзначення кращих працівників і студентів за успіхи
та досягнення у виховній роботі, громадському житті Університету.
8. Заслуховує студентів, які порушили чинне законодавство,
правила внутрішнього розпорядку університету чи правила проживання
в гуртожитках, і пропонує адміністрації університету заходи впливу.

3. Структура та організація роботи Ради
1. До складу Ради входять:
- проректор з науково-педагогічної роботи по організації виховного
процесу, директор головного центру виховної роботи (ГЦВР) – голова
ради;
- заступник директора ГЦВР - заступник голови ради;
- проректор з науково-педагогічної роботи по матеріальнотехнічному забезпеченню навчального та наукового процесів;
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- старші інспектори ГЦВР;
- заступники з навчально-виховної роботи директорів інститутів;
- директор клубу Університету;
- заступник директора студмістечка по режиму;
- начальник юридичного відділу;
- начальник відділу охорони праці;
- завідувач медпунктом;
- представник центру культурології та виховання студентів ;
- представники студентської ради університету;
- голова профспілкового комітету студентів,
- секретар ради.
2. Персональний склад Ради затверджується ректором щорічно.
3. Рада:
- готує до розгляду на засідання Вченої ради або ректорату питання
про стан, пріоритетні напрями та перспективи виховної роботи в
університеті;
- розробляє проекти нормативних документів з питань виховної
роботи в університеті;
- заслуховує звіти інститутів та інших підрозділів університету про
здійснювану ними роботу;
- розробляє програми та вносить пропозиції щодо організації
навчання кураторів академічних груп та обміну досвідом виховної
роботи;
- організовує науково-методичні семінари та конференції з питань
студентського самоврядування та виховної роботи в університеті;
- координує виховну роботу інститутів, та інших підрозділів
університету;
- регламентує виховну роботу в гуртожитках університету, зокрема
розглядає питання виселення та перепоселення студентів;
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- виконує функції загальноуніверситетської комісії з визначення
кращих кураторів року;
- заслуховує студентів, які порушили чинне законодавство, правила
внутрішнього розпорядку університету чи правила проживання в
гуртожитках, і пропонує адміністрації університету заходи впливу;
- виконує доручення керівництва університету з питань виховної
роботи.
4. Засідання ради з виховної роботи проводяться не рідше двох
разів на місяць.
5. Рішення приймаються більшістю голосів членів ради, присутніх
на засіданні.
6. Для підготовки та розгляду питань на засіданнях ради можуть
створюватись робочі групи та комісії з числа викладачів, студентів,
аспірантів та інших співробітників університету.
7. Лабораторією соціологічних досліджень вивчається динаміка
соціального стану та ціннісних орієнтацій студентства, досвід виховної
роботи інститутів та інших підрозділів університету. Результати
досліджень регулярно доповідаються на раді з виховної роботи
університету.
8. Служба психологічної підтримки надає психологічну допомогу
студентам, здійснює соціально-педагогічне консультування з питань
навчання, виховання, сприяє вирішенню конфліктів та інших соціальних
та психолого-педагогічних проблем.
9. Музеї, які функціонують в Університеті, проводять екскурсійнолекційну, просвітницько-культурологічну роботу для студентів.
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