
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду з виховної роботи ДДМА 

 

1. Загальні положення 

1.1 Рада з виховної роботи (далі Рада) є постійно діючим дорадчим органом 

ДДМА, який забезпечує аналіз виховної діяльності академії, підготовку рекомендацій 

з питань підвищення якості організаційного та виховного процесу, координує роботу 

виховного напрямку академії. 

1.2 У своїй діяльності Рада з виховної роботи керується Законом України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Національною Доктриною розвитку 

освіти України, Концепцією виховної роботи ДДМА, наказами та розпорядженнями 

МОН України і ректорату, рішеннями Вченої ради, Статутом ДДМА та цим 

Положенням. 

 

2 Мета та завдання Ради 

2.1 Основною метою діяльності Ради є визначення основних напрямів, форм, 

методів удосконалення виховної роботи, оптимізація умов для найбільш повного 

розкриття творчого потенціалу студентської молоді ДДМА. 

2.2 Рішення Ради з виховної роботи мають рекомендаційний характер і є 

основою для розробки розпорядчих документів академії. 

2.3 Основні завдання Ради з виховної роботи: 

- створення сприятливих умов для зростання, самовдосконалення і 

самореалізації патріотичної, свідомої, ініціативної молоді;  

- визначення основних напрямів удосконалення виховної роботи академії; 

- здійснення інтегрованих комунікативних зв’язків між відповідними 

структурними підрозділами академії, які забезпечують науково-педагогічну роботу 

навчально-виховного напрямку академії; 

- координація педагогічної діяльності структурних підрозділів стосовно 

питань етичного, естетичного, культурного, правового виховання і валеології; 

- розробка рекомендацій щодо впровадження в навчально-виховний процес 

прогресивних форм організації виховного процесу, з урахуванням вітчизняного та 

світового досвіду; 

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва в освітній сфері, у тому 

числі академічної мобільності студентів. 



3.  Реалізація завдань Ради з виховної роботи 

Для реалізації завдань з виховної роботи Рада: 

- надає рекомендації для реалізації в академії на основі вивчення і узагальнення 

найкращого досвіду навчальної та виховної роботи вищих навчальних закладів 

України та інших країн; 

-  аналізує та узагальнює досвід факультетів академії та інших вищих 

навчальних закладів з організації виховного процесу, соціального захисту студентів, 

організації відпочинку та побутових умов у гуртожитках академії, розробляє 

пропозиції щодо їх поліпшення; 

- розробляє пропозиції щодо організації роботи кураторів, спрямованих на 

вдосконалення навчально-виховного процесу; 

- здійснює організацію і участь в проведенні внутрішньо академічних заходів, а 

також сприяє організації і проведенню міжвузівських, регіональних та 

Всеукраїнських заходів для студентської молоді; 

- проводить аналіз результатів атестацій та семестрового контролю знань 

студентів; 

- розробляє пропозиції з накладання стягнень на студентів, що порушили 

Статут ДДМА, «Положення про організацію навчально-виховного процесу у 

ДДМА», «Правила внутрішнього розпорядку у ДДМА» і «Правила проживання в 

гуртожитках ДДМА»; 

- створює робочі групи з основних напрямів виховної роботи та організує їх 

роботу; 

- сприяє проведенню студентських науково-практичних конференцій академії, 

семінарів і нарад; 

- аналізує соціально-психологічні проблеми студентів та сприяє їх вирішенню; 

- вносить пропозиції щодо змін нормативно-правового забезпечення навчально-

виховної та науково-педагогічної діяльності в академії; 

- затверджує рекомендації щодо організації виховного процесу у рамках 

ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою; 

- вивчає, узагальнює та пропагує ефективні форми роботи студентського 

самоврядування; 

- затверджує пропозиції щодо підвищення мотивації праці викладачів, 

посилення зацікавленості студентів в якості навчання. 

 

 



4. Склад та структура Ради з виховної роботи: 

Склад Ради з виховної роботи затверджується наказом Ректора. 

Виконання обов’язків члена Ради з виховної роботи розглядається як службове 

доручення та враховується в індивідуальному плані викладача в розділі 

«Організаційна робота». 

 

4.1 До складу Ради з виховної роботи входять: 

- голова Ради; 

- заступник голови Ради; 

- секретар Ради з виховної роботи; 

- заступники деканів факультетів; 

- члени Ради за основними напрямками діяльності: 

   - відповідальний за зв’язки з волонтерськими рухами і організаціями; 

- відповідальний за зв’язки з громадськими організаціями; 

- відповідальний за національно-патріотичне виховання; 

- відповідальний за громадянсько-правове і морально-етичне виховання; 

- відповідальний за просвітницьку роботу і методичне забезпечення 

виховної роботи; 

- відповідальний за психологічну підтримку виховної роботи; 

- відповідальний за безпеку життєдіяльності і формування здорового 

образу життя;  

- відповідальний за правове виховання; 

- відповідальний за спортивно-масову роботу; 

- відповідальний за культурно-масову роботу; 

- керівники клубів морально-етичного виховання; 

 - голова Студентського самоврядування, голова Студентської наукової 

спілки, голова відділу з організації виховної роботи, голови Рад гуртожитків, 

заступник голови профкому ДДМА по роботі зі студентами. 

4.2 Голова Ради з виховної роботи: 

- керує плануванням роботи Ради; 

- веде засідання Ради з виховної роботи; 

- керує роботою за напрямками діяльності Ради з виховної роботи через членів 

Ради і секретаря; 

- контролює та аналізує діяльність Ради з виховної роботи та роботу членів 

Ради. 



4.3 Заступник голови Ради: 

- заміщує голову Ради в разі його відсутності; 

- за дорученням голови Ради готує проведення засідань Ради з виховної 

роботи; 

- за дорученням голови Ради контролює роботу робочої групи Ради; 

- організує збір даних та проводить аналіз навчально-виховної роботи 

факультетів, узагальнює результати і доповідає на засіданнях Ради з виховної роботи. 

4.4 Секретар Ради з виховної роботи: 

- веде протокол засідань і всю документацію Ради з виховної роботи; 

- забезпечує доведення рішень Ради до структурних підрозділів академії та 

здійснює контроль за їх виконанням; 

- готує інформацію з питань діяльності Ради з виховної роботи; 

- готує проекти рішень Ради з виховної роботи; 

- готує інформацію про роботу Ради для висвітлення на сайті академії, в газеті 

«Академія» та інших виданнях. 

 

5. Повноваження Ради 

5.1. Затвердження комплексних освітньо-виховних, просвітницьких, 

соціальних та інших програм, проектів, спрямованих на формування та розвиток 

особистості студента. 

5.2. Затвердження планів, методичних рекомендацій, методичних вказівок, 

видань з питань організації виховної роботи, соціального захисту та реалізації 

молодіжної політики. 

5.3. Координація позанавчальної роботи структурних підрозділів академії і 

громадських організацій, що беруть участь у виховному процесі. 

5.4. Виносить пропозиції з питань виховної роботи на розгляд та для 

прийняття рішень Вченою радою академії. 

5.5. Виходить з пропозиціями та рекомендаціями до органів місцевого 

самоврядування та виконавчої влади з питань виховання, соціального захисту молоді 

та молодіжної політики. 

 

 


