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1.Загальні положення

1.1. Виховний відділ (далі - Відділ) є структурним підрозділом
Національного університету «Запорізька політехніка».
1.2. У своїй роботі Відділ керується Конституцією України, Законом
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ, чинним
законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки
України, Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі
освіти, Указом Президента про Національну молодіжну стратегію до 2030
року від 12.03.2021 року №94/2021, актами Кабінету Міністрів України,
наказами, розпорядженнями, листами, іншими актами Міністерства освіти і
науки України, Статутом університету, актами, наказами і розпорядженнями
ректора, а також цим Положенням.
1.3. Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник відділу,
який призначається та звільняється наказом ректора і підпорядковується
проректору з НПР та ВС університету.
1.4. Штат співробітників формується згідно штатного розкладу
університету. Обов‘язки та права працівників Відділу визначаються
посадовими Інструкціями, які розробляє начальник та затверджуються
ректором університету за погодженням із провідним юрисконсультом.
1.5. Діяльність відділу здійснюється відповідно до річних планів
роботи, затверджених ректором та узгоджених проректором з НПР та ВС,
виконавчим органом студентського самоврядування та профкомом студентів
університету.
1.6. Співробітники Відділу несуть відповідальність за виконання закону
України про «Про захист персональних даних» при обробці персональних
даних співробітників та осіб, що навчаються в університеті.

1. Мета та напрямки діяльності
2.1 Основною метою діяльності відділу є спільна зі студентським
самоврядуванням та первинною профспілковою організацією студентів,
аспірантів та докторантів організація та оптимізація навчально-виховної
роботи, удосконалення змісту виховання студентської молоді в університеті;
створення умов для всебічного розкриття особистості та самореалізації
студента, формування у студента патріотизму, національної свідомості,
активної громадської позиції, високих моральних та духовних якостей.
2.2. Відділ забезпечує свою діяльність відповідно до завдань виховного
процесу в університеті - формування і розвиток у студентів позитивних
мотивацій до виховної діяльності, що спонукає до формування особистісних
рис, які базуються на універсальних людських цінностях.
2.3. Робота відділу проводиться за наступними напрямками:

- здійснення контролю та проведення систематичного аналізу факультетів, та
структурних підрозділів, стосовно проведення організаційно-виховної роботи
зі студентською молоддю;
- розробка, впровадження та реалізація освітньо-виховних та просвітницьких
програм по роботі зі студентською молоддю;
- координація та налагодження механізмів співпраці з органами місцевого
самоврядування, підприємствами, державними установами, комерційними та
громадськими організаціями щодо створення спільних проектів з підтримки
студентської молоді шляхом залучення її до вирішення проблем розвитку
міста, області,
вивчення соціально-психологічних проблем виховання; сприяння
соціально-психологічній адаптації студентської молоді до життя в сучасних
соціально-економічних умовах;
- організація культурних, дозвільних і громадських акцій, здійснення
моніторингу за якістю організації та проведення спортивно-масової роботи
університету;
- залучення студентської молоді та представлення університету на
міжвузівських, міських та всеукраїнських заходах;
збереження
історико-культурної,
науково-педагогічної спадщини
університету та міста в цілому;
- сприяння розвитку молодіжних громадських організацій, активізація
діяльності органів Студентського самоврядування;
- сприяння у організації роботи зі студентами пільгових категорій.
2. Завдання відділу
3.1 .Реалізація і впровадження пріоритетних напрямків національного
виховання,
зокрема,
національно-патріотичного,
науково-дослідного,
художньо-естетичного, інтелектуально-дозвіллєвого, спортивно-оздоровчого.
3.2. Розробка документів, що регламентують виховну діяльність
університету.
3.3. Створення інформаційного середовища з вільним доступом до
нього. Розміщення інформації щодо виховного процесу на веб-сайті
університету, телевізійних моніторах, на шпальтах газети університету
«Інженер-машинобудівник» та інших ресурсах.
3.4. Організація дозвілля та культурного відпочинку студентів (вечорів
відпочинку, дискотек, оглядів-конкурсів,
фестивалів, конференцій,
спортивних заходів, днів факультетів тощо).
3.5. Взаємодія з іншими структурними підрозділами університету,
щодо організації проживання студентів в гуртожитку та правила поведінки
студентів в гуртожитку університету, організації засідань, семінарів,
практикумів, щодо виховної роботи та роботи зі студентами пільгових
категорій.
3.6 Організація зустрічей студентів з видатними людьми міста та
області.

3.7.
Залучення студентів до заходів присвячених патріотичному
вихованню молоді, та заходів що формують інтелектуальний та професійний
потенціал студентів.
3.8. Взаємодія з іншими структурними підрозділами університету, щодо
організації й проведення спортивно-масової роботи університету.
4.Відділ має право:
- взаємодіяти з іншими структурними підрозділами університету з
питань організації виховної роботи в процесі виконання покладених на
Відділ завдань;
- отримувати в установленому порядку необхідну інформацію та
відповідні документи від інших структурних підрозділів університету
стосовно виховної роботи, необхідних для виконання покладених на Відділ
завдань;
- здійснювати моніторинг щодо виховної роботи у межах
університету;
- брати участь у нарадах та інших заходах з питань виховної роботи,
що проводяться в університеті, організовувати наради з питань, що
належать до компетенції Відділу.
- контролювати своєчасне виконання наказів та розпоряджень ректора
університету та проректора з НПР та ВС.
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