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ВСТУП 

 

Формування системи виховання студентської молоді в сучасних умовах 

здійснюється в складній і суперечливій ситуації. Соціально-економічні 

перетворення в Україні вплинули на всі сфери суспільного життя, змінили 

мету і характер трудової діяльності, духовно-етичні і релігійно-світоглядні 

принципи свідомості особи, систему цінностей суспільства і людини.  

В Україні відбувається формування сучасного суспільства, 

реформуються і створюються нові демократичні інститути, складається 

оновлена система цінностей, інтегруюча традиційні орієнтації української 

культури, ідеали соціальної справедливості і свобод особи.  

Кардинальні зміни в суспільстві на рубежі ХХ-ХХI століть висунули на 

одне з провідних місць необхідність переосмислення проблем виховання 

молодого покоління. 

У вищій школі України склалася і діє система навчання, що забезпечує  

статус України як однієї з найосвіченіших країн світу. Разом із тим, зміна 

державно-політичного і соціально-економічного устрою в державі створила 

принципово нову ситуацію у сфері вищої освіти і, особливо, в системі 

виховання у порівнянні з попереднім періодом. Стан нинішньої системи 

виховання можна оцінити як украй складне, що пов'язане  з розпадом 

основних елементів виховної політики і цінностей та пошуком нових 

орієнтирів  у навчанні й вихованні, а також і з тим, що саме суспільство 

переживає всебічну кризу.  

У цій складній і суперечливій ситуації молодь виявилася 

найуразливішою категорією суспільства. Умови її входження в самостійне 

життя значно погіршилися, що виразилося в різкому пониженні соціального 

статусу молоді, її економічного стану і поглиблення диференціації унаслідок 

обмеження доступу молоді до освіти і культурних цінностей. 



Виховання сучасного студентства повинне відповідати цілям побудови 

демократичного суспільства в країні. Тільки через виховання молодого 

покоління на демократичних засадах, можна створити соціальну основу 

демократичного ладу, реалізації демократичних свобод.  

Проведення демократичних перетворень у всіх сферах життя 

суспільства має на меті забезпечення свободи самореалізації особи у всьому 

об'ємі її життєвих інтересів. Для ефективної діяльності, у такому разі, стає 

дуже важливою орієнтація студентської молоді на успіх, на соціальну 

активність. Стратегічна орієнтація на досягнення успіху в житті завжди, так 

або інакше, пов'язана з конкретними цілями, що визначають сенс діяльності. 

Згідно опитуванням, тільки дуже невелика частина студентів разом із 

кар'єрними устремліннями висловлює бажання стати людьми високої 

культури. Очевидно, що у вузах необхідні пошук і реалізація ефективних 

форм і методів роботи з усвідомлення студентами значущості духовних та 

культурних цінностей і створенню умов для їх  цілеспрямованого освоєння.  

У даний час все більше усвідомлюється необхідність утвердження в 

суспільстві пріоритету соціальних цінностей, свобод особи, її здатності до 

самореалізації і функціонування в нових соціально-економічних умовах, що 

поєднують високий рівень культури, утвореної, інтелігентності і професійної 

компетентності. 

Сучасна соціальна ситуація в суспільстві визначає актуальність 

розробки цілісного концептуального підходу до проблем виховної діяльності 

в молодіжному середовищі. 

Новий політичний, економічний і соціально-культурний устрій 

суспільства вимагає формування особи нового соціокультурного типу: 

- гуманною, такою, що розуміє високу цінність людського життя; 

- духовною, такою, що володіє розвиненими потребами в пізнанні 

навколишньої дійсності, самопізнанні, пошуку сенсу життя і життєвого 

кредо, спілкуванні з мистецтвом, розумінням самоцінності свого 

внутрішнього світу; 



- творчою, з розвиненим інтелектом, прагнучою до творчої 

діяльності, що володіє відчуттям нового, здібній до активного  життя і 

творчості; 

- прагматичною, такою, що володіє новітніми технологіями і 

уміннями, необхідними для реалізації професійних знань в новій економічній 

і соціокультурній ситуації (підприємництво, комп'ютерна письменність, 

мовна культура). 

 

 

РОЗДІЛ І. КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПДАТУ 

Виховна робота, що здійснюється  у Подільському державному 

аграрно-технічному університеті базується на положеннях: Основного закону 

(1996р) та законів України „Про вищу освіту” (2002р), „Положенні про 

державний вищий навчальний заклад” (1996р), ”Національної доктрини 

розвитку освіти України в ХХI столітті” (2001р), „Національної програми 

патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, 

розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства” (1999р), 

„Про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах”, Статуту 

Подільського державного аграрно-технічного університету та інших 

документах.  

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню й 

оновленню інтелектуального фонду нації, виховання її духовної еліти-

завдання, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з 

підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання 

можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи 

всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, 

адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських 

об’єднань студентської молоді.  

У зв’язку з цим виникла потреба у переосмисленні усієї системи 

виховання у Подільському державному аграрно-технічному університеті.  



Вихідні позиції виховання у ВНЗ наступні: 

1. Виховання є серцевиною освітнього процесу, основним 

завданням в умовах XXI століття. 

2. ВНЗ розглядається як центр організації виховання і 

створення відповідного середовища для цього процесу. 

3. Виховання спрямовується на створення умов для 

професійного становлення особистості, її творчого, наукового, 

фізичного розвитку. 

4. Студенти університету є не тільки суб’єктом виховання, 

вони виступають також і як його активні учасники. 

5.  Серцевиною демократичного виховання  є органи 

студентського самоврядування, що розглядається як школа 

формування майбутнього лідера, фахівця-аграрника. 

Є очевидним, що від рівня освіченості, розвитку й вихованості сучасної 

молоді залежатиме науково-технічний, духовний прогрес Української 

держави, її роль і місце у європейському та світовому співтовариствах. Все 

це актуалізує проблему національного виховання, яке покликане 

відроджувати і формувати національні духовні цінності, культуру 

спеціаліста.   

1. Мета виховної роботи 

Для кожної професійної категорії студентів необхідно враховувати 

певну специфіку мети виховання. Разом із тим існує загальний стратегічний 

підхід до мети виховання, який повинен бути орієнтований на реалізацію 

національних   умов. 

Метою виховання студентів у Подільському державному аграрно-

технічному університеті є: формування особистості громадянина України з 

національною свідомістю, характером, світоглядом та ідеалами на традиціях 

культури, духовності рідного народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування у молоді фізичної досконалості, 



розумової, моральної, художньо-естетичної, правової, політичної, трудової, 

екологічної культури. 

Основою виховання є: 

1. виховання високоморальної, духовно розвиненої і фізично 

здорової особи – громадянина України, здібної до професійної 

діяльності і відповідальності за доручену справу; 

2. формування навиків творчого ставлення до будь-якого виду 

діяльності; 

3. виховання правової культури: поваги до Конституції, 

законодавства України, державної символіки, знання та дотримання 

законів; 

4. формування загальнолюдських і етичних цінностей; 

5. забезпечення умов для самореалізації студентської молоді 

відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів; 

6. психологічна підготовка студентської молоді до праці; 

7. формування нової зміни інтелігентних, високоосвічених 

спеціалістів-аграрників; 

8. формування почуття господаря й господарської 

відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка молоді до 

життя в умовах ринкової економіки; 

9. забезпечення повноцінного розвитку студентської молоді, 

охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я; 

10. спонукання студентів до активної протидії проявам 

аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській 

діяльності;  

11. стимулювання процесу самопізнання особою своєї суті, 

прагнення до індивідуального стилю життя і поведінки, особистої 

стратегії життєдіяльності; 



12. максимальне оволодіння студентами матеріальними і 

культурними цінностями, науковими і технічними досягненнями, 

накопиченими людством і українською культурою.  

Основна складова в структурі мети виховання покликана забезпечити 

самореалізацію, самоствердження, самоздійснення і самовиховання. 

Суспільно-громадська складова мети виховання покликана реалізувати 

процес адаптації, соціалізації особи, її формування і виховання. 

2. Завдання виховної роботи 

Основне завдання вищої школи – забезпечення якості підготовки 

фахівців в умовах дії ринкових механізмів, ускладнення основних структур 

суспільного життя, які неможливо вирішити без ефективної виховної роботи 

із студентами, без самостійного розвитку студентами здібностей, без 

соціальної самореалізації особи як фахівця, що має вищу освіту. Виховна 

робота зі студентами припускає  також сприяння процесу виявлення і 

розвитку здібностей студентів, а також громадянського становлення, 

пов'язаного з визначенням місця в системі суспільних зв'язків і виробленням 

активної позиції з основних проблем суспільного життя.   

Таким чином, діяльність вузу  з урахуванням його специфіки, умов, 

ресурсів, методів, форм і засобів повинна сприяти виховному процесу. До 

завдань вузу належать: 

1. цілеспрямована координація навчальної та позанавчальної 

діяльності студентів; 

2. стимулювання пізнавальної активності майбутніх фахівців, 

вироблення у них індивідуального способу життя, поведінки й 

професійної діяльності; 

3. залучення до загальнолюдських норм моралі, національним 

традиціям, кодексу професійної честі і моральним цінностям, розвиток 

навиків адекватної самооцінки, оцінки результатів своєї діяльності; 



4. виховання потреби студентів у самовдосконаленні, в 

освоєнні художніх і наукових досягнень загальнолюдської і 

національної культури; 

5. виховання потреби в здоровому способі життя, зміцненні 

духовного і фізичного здоров'я; 

6. вдосконалення виховної сфери вузу, створення оптимальної 

моделі її розвитку та реальне забезпечення системи виховання 

майбутніх фахівців; 

7. вдосконалення організації студентського самоврядування; 

8. розробка комплексної програми соціальної підтримки 

студентів, співробітників і викладачів; 

9. збереження цілісності навчально-виховного процесу, 

посилення гуманістичної спрямованості усіх навчальних курсів, 

подолання пасивності студентів на заняттях і в суспільній роботі. 

Рішення поставлених завдань націлює на виконання наступних 

умов: 

1. проведення науково-обгрунтованої управлінської й 

організаційної діяльності зі створення інфраструктури виховної 

роботи; 

2. створення ефективної системи виховання, моніторинг та 

розробка методів, що забезпечують формування і розвиток необхідних 

якостей особи; 

3. створення механізмів, що забезпечують функціонування 

цілісної системи виховної роботи на факультетах/інститутах. 

 

3. Методи виховної роботи 

Метод виховання – це сукупність засобів і прийомів педагогічної дії на 

студентів з метою формування у них високих моральних і професійних 

якостей. 



Виховання – це  переконання, дія на свідомість людей у відповідному  

напрямі. Метод переконання забезпечує, в першу чергу, формування у 

студентів свідомості і переконаності. Переконана людина – це втілення 

єдності ідеї, відчуттів і волі. Для нього характерні стійкі принципи, навики і 

звички поведінки. 

За своєю психологічною структурою переконання – це знання, що 

злилися з емоційною сферою і насичені вольовими устремліннями. Саме 

злиття пізнавальної діяльності студента з його відчуттями і волею 

призводить до того, що впроваджувані ідеї внутрішньо сприймаються 

студентами, стають сильним спонукачем, ідейним мотивом їх дій. Вони 

починають визначати всю поведінку людини. 

Чільне місце у виховному процесі молоді відіграють вищі навчальні 

заклади – які є тими центральними установами суспільного прогресу, де сам 

вуз стає прикладом для студентів, втіленням моральних цінностей та засад 

поведінки, які пропагує. 

Найпростішою формою морально-етичного виховання є приклад, який 

викладач подає студентам, тобто він є наставником, вихователем для молоді 

в світі духовності. Це часто бентежить тих викладачів, які вважають своїм 

основним завданням передачу знань і не звикли бути зразковим носієм 

морально-етичних чеснот. 

Закордоном, у вищій школі, цей обов‘язок бере на себе психолог, однак 

це не звільняє конкретного викладача від участі у вихованні студента. 

Приклад наставника виступає в процесі виховання як важливий метод, 

що надає велику дію на свідомість, відчуття і волю студентів. 

Позитивний приклад володіє великою наочністю і переконливістю. Він 

викликає потребу до наслідування, впливає на зростання свідомості, 

формування необхідних відчуттів і вольових якостей, правильних звичок 

поведінки. Виховна дія позитивного прикладу ґрунтується на психологічній 

схильності людей до свідомого наслідування. 



Для успішної реалізації можливостей виховання на позитивному 

прикладі необхідні певні умови:  

по-перше, позитивний приклад набуває сили виховного впливу в тому 

випадку, якщо він органічно пов'язаний із високими якостями особи 

наставника і виявляється не від випадку до випадку, а постійно; 

по-друге, вплив позитивного прикладу тим сильніше, чим глибше 

студенти усвідомлюють його суспільну цінність, тим він ближчий і 

доступніший студентам; 

по-третє, наставник повинен бути прикладом для студентів рішуче у 

всьому, від самого елементарного – зовнішнього вигляду і до високих 

етичних якостей. 

Таким чином, вказаний метод  виховання включає систему дій на 

свідомість, відчуття і волю студентів особистим прикладом наставника, а 

також іншими видами позитивного прикладу, які є зразками для 

наслідування. Цим самим позитивний приклад підсилює метод переконання, 

додає йому велику дієвість.  

Заохочення позитивно впливає не тільки на того, хто його заслужив, 

але і на весь колектив. Студенти прагнуть сприйняти хороше, наслідувати 

приклад, досягти таких же успіхів. 

Заохочення – ефективний засіб виховання, але використовувати його 

варто уміло й вдумливо. Дія заохочень багато в чому залежить від того, 

наскільки наставники дотримують педагогічні вимоги застосування методу. 

Перш за все, заохочення повинне бути обґрунтованим і доцільним. Це 

означає, що заохочення відіграє позитивну виховну роль у тому випадку, 

коли студент усвідомлює, що він дійсно його заслужив за успіхи в навчанні і 

активній суспільній діяльності. Ніщо так негативно не діє на студентів, як 

невиправдане заохочення, переоцінка заслуг. Незаслужене заохочення 

знецінює його психологічна дія, підриває авторитет вихователя, виробляє 

такі негативні якості як лінощі, честолюбство, нечесність. 



Потрібно вміло поєднувати моральні і матеріальні види заохочень. 

Захоплення ж такими заохоченнями, як нагородження цінним подарунком, 

грошовою премією, знижує значення інших видів заохочення.  

У виховному процесі застосовується система взаємозв'язаних методів, 

тому кожний із них, використаний у поєднанні з іншими, може розглядатися 

лише як частина цієї єдиної системи.  

Зміст і методи виховання обумовлюються, перш за все, характером 

суспільних відносин, тими цілями, які висуваються перед вихованням.  

Методи нерозривно пов'язані з принципами виховання. Принципи 

обумовлюють методи виховання. Не можна, проте, вважати, що цей зв'язок 

носить однозначний характер; кожному їх принципів відповідає певний 

метод виховання. Зв'язок цей складніший і багатогранніший. З одного боку, у 

кожному методі застосовуються ті або інші прийоми, засоби дії і одночасно 

реалізуються, більшою чи меншою мірою, вимоги ряду принципів виховання. 

З іншої – реалізація того або іншого принципу виховання припускає 

використання сукупності різних методів. 

Різноманіття умов, в яких здійснюється формування особи студента і 

його якостей, вимагають умілого застосування різних методів. У вихованні 

особливо недопустимі шаблон, трафарет, якийсь єдиний рецепт. Далеко не 

завжди метод, вдало застосований в одному випадку, може дати позитивний 

результат в іншому, аналогічному випадку. У одній ситуації той або інший 

метод може мати успіх, а в іншій – не принесе позитивних  результатів. Крім 

того, конкретні успіхи у виховній роботі не можна віднести до  одного з 

будь-якого методу. Потрібно враховувати сукупність усіх використаних 

методів, прийомів дії.  

Творче застосування системи методів виховання студентів опирається 

на глибокі знання суті та значення кожного з них і дає можливість 

наставникам успішно вирішувати задачі виховної роботи. 

 

 



 4. Основні напрями виховної роботи: 

1. створення і організація роботи творчих, спортивних, 

наукових колективів, об'єднань студентів, аспірантів і викладачів за 

інтересами; 

2. проведення культурно-масових, фізкультурно-спортивних, 

науково-просвітницьких заходів, організація дозвілля студентів; 

3. пропаганда фізичної культури і здорового способу життя; 

4. організація роботи з профілактики правопорушень, 

наркоманії, віл-інфекції, алкоголізму і куріння серед студентів; 

5. організація громадського і патріотичного виховання 

студентів; 

6. виховання в студентської молоді екологічної культури; 

7. сприяння роботі студентських суспільних об'єднань, 

організацій і клубів; 

8. інформаційне забезпечення студентів, підтримка і розвиток 

студентських засобів масової інформації; 

9. проведення заходів щодо зміцнення і підтримки молодої 

сім'ї; 

10. збереження, розвиток і примноження традицій 

університету. 

 

Виховна робота зі студентами Подільського державного аграрно-

технічного університету проводиться за такими напрямами: 

Інтелектуальне виховання, яке реалізується в ході навчального 

процесу, а також через проведення різноманітних студентських науково-

практичних конференцій, семінарів. При кафедрах університету діють 

різноманітні наукові гуртки, секції, де бажаючі мають змогу реалізувати свої 

наукові інтереси і поглибити свій професійний рівень.  

Моральне виховання - розвиток високої культури між особистих 

взаємин, формування гуманістичного світогляду, гуманного ставлення до 



людини, природи, переконань, що проявляються в дотриманні визначених 

норм поведінки в усіх сферах життєдіяльності. Моральне виховання 

здійснюється через проведення лекційних курсів, поза аудиторної роботи, 

діяльності усіх викладачів університету, тощо.  

Громадянське виховання передбачає формування у майбутніх 

фахівців-аграрників громадянської самосвідомості, що ґрунтується, на вірі у 

майбутнє своєї держави, на прихильності до державних інтересів, на почутті 

громадянської гідності, шанобливого ставлення до української мови, 

культури, традицій, звичаїв, духовних надбань українського народу.  

Політичне виховання спрямоване на формування у студентської 

молоді політичної культури, що включає розвиток уявлення про механізм 

політичного процесу, способи досягнення політичної мети, знайомство із 

політичною діяльністю держави. Воно здійснюється як під час навчального 

процесу так і через поза аудиторну діяльність. 

Правове виховання спрямоване на виховання правової культури 

студентської молоді та поваги прав і свобод людини і громадянина, 

розширення знань застосування на практиці законів держави. Воно 

здійснюється як під час навчального процесу так і через поза аудиторну 

діяльність. 

Трудове виховання передбачає формування творчої активної, 

працелюбної особистості, яка володіє професійною майстерністю, 

розвиненими діловими якостями, відчуттями відповідальності, готовності до 

життєдіяльності в умовах ринкових відносин. Трудове виховання пов'язане з 

навчальною діяльністю, з участю в роботі наукових гуртків, конференцій, із 

вивченням додаткових навчальних курсів, участю у конкурсах студентських 

наукових робіт, 

Екологічне виховання спрямоване на формування екологічної 

культури особистості, що регулює взаємовідносини людини та природи і 

орієнтує людину на збереження та відновлення природи як середовище 

проживання всього живого. Здійснюється екологічне виховання через 



лекційні курси екологічної спрямованості та через виділення екологічного 

компонента у більшості навчальних дисциплін, а також через роботу 

студентського наукового клубу, гуртків, екскурсій, турпоїздки, походи, 

проведення природоохоронних заходів.     

Фізичне виховання - розвиток у студентів потреби здорового способу 

життя як невід'ємного елемента загальної культури особистості, протидія 

факторам, що негативно впливають на здоров'я колективу, вироблення вмінь 

самостійного використання методів і форм фізичної культури в трудовій 

діяльності та під час відпочинку. Фізичне виховання реалізується в процесі 

всієї життєдіяльності університету: на заняттях з фізкультури, у роботі 

спеціальних медичних груп та груп лікувальної фізкультури, у роботі 

спортивних секцій, клубів, у проведенні спортивних змагань, турнірів, 

зустрічей, турпоходів тощо.  

Естетичне виховання передбачає розвиток естетичних почуттів, 

смаків, поглядів, формування естетичного ставлення до дійсності, творчої 

активності студентської молоді. Воно здійснюється через лекційні курси, що 

містять естетичні витоки, а також у процесі роботи гуртків, клубів за 

інтересами, студій, участі студентів у художній самодіяльності, відвідуванні 

театрів, виставок, музеїв, зустрічей з діячами літератури та мистецтва, а 

також естетичне оформлення приміщень, чистоту та порядок в університеті. 

 

5. Управління виховним процесом 

Структурою виховного відділу в університеті є Рада з виховної роботи. 

До її складу входять: проректор з виховної роботи, заступник декана з 

виховної роботи, заступники директора інституту з виховної роботи, голова 

профкому, Президент студентського самоврядування. Рада здійснює 

координацію виховної роботи структурних підрозділів університету і 

громадських організацій, розробляє пропозиції і рекомендації з 

вдосконалення виховної роботи, готує нормативну і методичну 

документацію з організації виховної роботи в університеті та ін. Рада 



розробляє щорічний план заходів по університету, заслуховує звіти про хід 

виконання планів роботи на факультетах, інститутах, у групах, у 

гуртожитках.  

Основними завданнями Ради з виховної роботи  ПДАТУ є: 

1. розробка стратегії і координація діяльності виховної роботи 

у всіх навчальних  структурах; 

2. координація діяльності ректорату, адміністрації і 

громадських організацій у сфері  виховної роботи; 

3. узагальнення досвіду виховної роботи в університеті, 

розробка рекомендацій з його  впровадження  у практику виховання і 

вдосконалення системи виховної діяльності; 

4.  розробка і підготовка нормативних документів і 

методичних матеріалів із розвитку виховної роботи; 

5. організація та проведення моніторингу, соціологічних і 

соціально-психологічних досліджень із виховної роботи; 

6. формування у вузі органів студентського самоврядування і 

системи самоуправління в навчально-виховному процесі; 

7. надання цілеспрямованої  допомоги в діяльності 

громадських студентських об'єднань; 

8. організація і проведення культурних, громадських акцій, 

спортивно-масових заходів; 

9. організація та участь в органах студентського 

самоврядування, сприяння в роботі студентської ради навчального 

закладу; 

10. організація інформаційного забезпечення виховної 

діяльності;  

5. Загальне керівництво виховною роботою в університеті здійснює 

ректор, а її організація покладається на проректора з педагогічно-виховної 

роботи, післядипломної освіти та дорадництва. 

6. Вчена рада університету щорічно заслуховує звіт проректора з 



педагогічно-виховної роботи, післядипломної освіти та дорадництва  про 

стан та перспективи виховної роботи серед студентів в університеті. 

7. Проректор з педагогічно-виховної роботи, післядипломної освіти та 

дорадництва університету має такі обов'язки: 

1. планує і організовує виховну роботу серед студентів 

університету; 

2. координує виховну роботу факультетів/інститутів, кафедр 

та підрозділів університету; 

3. здійснює контроль за станом виховної роботи зі студентами 

в університеті; 

4. розробляє проекти нормативних документів з питань 

виховної роботи в університеті; 

5. готує до розгляду на засіданні Вченої ради питання про 

стан, пріоритетні напрями та перспективи виховної роботи в 

університеті; 

6. підзвітний ректорові університету. 

8. Декани факультетів, директори інститутів здійснюють виховну 

роботу і несуть персональну відповідальність за стан виховної роботи у 

відповідних підрозділах. 

Завідувачі кафедр здійснюють виховну роботу і несуть персональну 

відповідальність за її стан у відповідних підрозділах. 

9.  Заступники деканів факультетів/заступники директорів інститутів з 

виховної роботи: 

1. здійснюють підбір, закріплення наставників академічних 

груп факультету/ інституту; 

2. проводять із ними методичну роботу з проблем виховання 

студентів; 

3. забезпечують реалізацію плану виховного процесу на 

факультеті/в інституті, організовують і проводять позааудиторну 



виховну роботу зі студентами; 

4. організовують факультетські/інститутські культурно-масові 

заходи; 

5. координують виховну діяльність підрозділу, наставників 

академічних груп, органів студентського самоврядування, громадських 

організацій університету;  

6. організовують та проводять виховну роботу в гуртожитках, 

де проживають студенти факультету/ інституту;  

7. залучають до співпраці у вихованні студентів державні 

установи та громадські організації, культурно-освітні заклади, 

адміністративні органи, відділи внутрішніх справ, медичні та 

наркологічні служби, тощо; 

8. укладають план виховної роботи факультету/ інституту на 

навчальний рік і подають для погодження проректору з науково-

педагогічної і виховної роботи; 

9. звітують про виховну роботу зі студентами на вченій раді 

факультету/інституту, перед проректором з педагогічно-виховної 

роботи, післядипломної освіти та дорадництва, ректором університету і 

виконують їх доручення з питань виховної роботи; 

10. подають проректору з педагогічно-виховної роботи, 

післядипломної освіти та дорадництва  університету звіт про проведену 

виховну роботу в інституті/на факультеті (щорічно). 

10. Вчені ради факультетів/інститутів систематично заслуховують 

питання про стан та перспективи виховної роботи на факультеті/в інституті, 

та визначають її зміст на наступний період. 

11. Безпосереднє керівництво виховною роботою в студентських 

академічних групах здійснюють куратори (наставники).  

 

 

 



 

ІІ. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Рада з виховної роботи створена з метою координації навчально-

виховної і позаурочної роботи із студентами, впровадження нових виховних 

технологій, забезпечення системності і цілеспрямованості позаурочної 

діяльності всіх структурних підрозділів. 

 

Загальні положення 

1. Рада з виховної роботи є консультативним дорадчим 

органом при ректорі університету. 

2. Рада створюється з метою координації навчально-виховної 

діяльності в навчальних студентських підрозділах і громадських 

організаціях. 

3. У своїй діяльності Рада керується наказами ректора. 

4. До складу Ради входять голова Ради, заст. голови Ради, 

секретар Ради, голова профкому, голова студентського 

самоврядування, голови студентських комітетів гуртожитків, головний 

лікар профілакторію, завідувач музеєм, заступники деканів факультетів 

і директорів інститутів з виховної роботи. 

5. Керівництво роботою Ради здійснює проректор з 

педагогічно-виховної роботи, післядипломної освіти та дорадництва. 

 

Організація роботи Ради з виховної роботи 

1. Рада з ВР у своїй діяльності підзвітна ректорові 

університету. 

2. Рада з ВР працює за планом, затвердженим ректором на 

поточний навчальний рік. У виконанні плану беруть участь 

представники всіх громадських організацій, заступники деканів і 

директорів з ВР і Раду факультетів, керівники (наставники) і ін. 

3. Рада з ВР  засідає не рідше одного раз на два місяці. 



4. На початку навчального року Радою з ВР затверджується 

план роботи Ради, плани з виховної роботи факультетів, інститутів і 

гуртожитків. Остання нарада присвячується річному звіту 

відповідальних за ВР. 

До роботи Ради запрошуються працівники МВС, охорони здоров'я, 

юридичних служб і ін. Особлива увага зосереджується на співпраці з міським 

відділом внутрішніх справ з метою профілактики і попередження 

правопорушень і проведення просвітницької роботи у студентському 

середовищі. 

Як результат нашої активної співпраці – функціонування студентського 

громадського формування  «Кобра». 

5. Робота Ради висвітлюється в університетських газетах 

«Вісник університету». 

 

 

Повноваження Ради з виховної роботи 

У своїй роботі Рада з ВР має право: 

1. Вносити пропозиції ректорові про впровадження тих або 

інших виховних технологій; 

2. Взаємодіяти з органами державної влади, молодіжними 

організаціями з метою  реалізації тих або інших виховних програм; 

3. Отримувати від всіх підрозділів університету необхідну 

інформацію про виховну роботу; 

4. Залучати до участі в організації виховної роботи ПДАТУ 

відповідні кафедри або структурні підрозділи університету. 

 

 

 



IІІ. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАТУС ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ 

АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

 Староста є представником деканату (факультету) в академічній 

групі на громадських засадах. Він обирається загальними зборами групи і 

призначається наказом ректора. Староста сприяє організації навчально-

виховного процесу в групі  і має такі обов’язки: 

1. організовує вчасну присутність групи на заняттях і дотримання 

групою правил внутрішнього розпорядку. Повідомляє деканат про 

випадки порушення студентами цих правил під час навчального процесу, 

а також норм поведінки у побуті; 

2. призначає чергового студента в аудиторіях на навчальний день; 

3. допомагає наставнику (куратору) групи складати і коригувати 

плани проведення виховних заходів, організовує й, у разі потреби, разом 

із куратором проводить виховні години, збори, на яких вирішуються 

питання навчання, морального, патріотичного, трудового, фізичного та 

інших видів виховання; 

4. вивчає соціально-побутовий стан кожного студента групи і подає 

інформацію до навчально-методичного відділу, порушує клопотання про 

надання матеріальної допомоги; 

5. бере участь у старостатах і доводить до відома студентів 

інформацію, яку надає ректорат, деканат для виконання і покращення 

навчально-виховного процесу, санітарно-побутового стану в 

гуртожитках, а також інших питань студентського життя; 

6. веде журнал обліку роботи академічної групи, в який записує 

інформацію щодо пропусків занять, успішності студентів. Після кожного 

заняття подає на  підпис  журнал викладачам і на першу вимогу віддає 

журнал у навчальний відділ; 

7. до початку іспитової сесії здає повністю заповнений журнал 

обліку роботи академічної групи в деканат; 



8. регулярно повідомляє навчально-методичний відділ факультету 

про стан відвідування студентами занять; 

9. здає атестаційні відомості  з результатами рубіжного контролю в 

терміни, вказані деканатом; 

10. на 5 курсі забезпечує подання студентами академічної 

групи інформації, яка необхідна для підготовки виписки до дипломів, 

працевлаштування тощо; 

11. за невиконання або неналежне виконання обов’язків, 

передбачених цим положенням, до старости академічної групи деанат 

може застосовувати дисциплінарні стягнення та звільнення від виконання 

обов’язків старости; 

12. за сумлінне виконання старостою групи покладених на 

нього обов’язків, може заохочуватись надбавкою до стипендії у розмірі 

до 30%, нагороджуватись Почесною грамотою,  грошовою премією тощо. 

 

 



ІV. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАТУС ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

СТУДЕНТА 

 

1. Обов’язки студентів: 

1. Навчальні заняття проводяться за розкладом згідно з навчальними 

планами і програмами, затвердженими у встановленому прядку. 

2. Навчальний розклад занять складається на семестр під керівництвом 

деканів, директорів інститутів, затверджуються ректором університету  і 

вивішується на дошках оголошень та сайті університету не пізніше ніж за 5 

днів до початку кожного семестру. Зміни в розкладі занять вносяться тільки з 

дозволу деканів, інститутів. 

3. Тривалість академічної години складає 80 хвилин. Про початок 

занять викладачів та студентів повідомляють двома дзвінками. По закінчені 

занять дається один дзвінок. Після закінчення академічної години 

встановлюється перерва 10 хвилин. 

4. Вхід студентів до аудиторії після другого дзвінка забороняється до 

перерви. 

5. До початку занять (і в перервах між ними) в аудиторіях, навчальних 

майстернях і кабінетах лаборанти і асистенти готують необхідні навчальні 

посібники та апаратуру. 

6. Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторних, 

навчальних майстернях всі курси поділяються на групи або підгрупи. Склад 

студентських груп встановлюється наказом ректора в залежності від 

характеру практичних занять. 

7. У кожній групі наказом ректора (за представленням декана) 

назначається староста з числа найбільш успішних і дисциплінованих 

студентів. Староста групи підпорядковується заступнику декана з виховної 

роботи, виконує в своїй групі всі його розпорядження і накази. 

8. Студенти беруть участь у пропаганді наукових і суспільних заходах, 

що проводяться вищим навчальним закладом серед населення. 



9. За відсутності студента на занятті, з поважних причин, він 

зобов’язаний довести до відома не пізніше наступного дня куратора, 

заступника з виховної роботи, та у перший день присутності в університеті 

надати довідку про причини пропуску занять. У випадку хвороби студент 

пред’являє куратору, заступнику з виховної роботи довідку встановленого 

зразка. 

10. Студенти зобов’язані підвестися під час того, коли викладач 

заходить до аудиторії. 

11. Студенти зобов’язані бережливо і акуратно ставитися до майна 

університету. Студентам забороняється без дозволу адміністрації виносити 

предмети та різні обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень. 

12. За відмінне навчання, високі показники у виробничій практиці й 

активну участь у житті факультету (університету) для студентів встановлені 

наступні заохочення: 

• висловлення подяки; 

•  нагородження грамотами, туристичними путівками. 

За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку 

до студентів може застосовуватися наступні покарання: 

• зауваження; 

• догана; 

• догана з попередженням; 

• виключення з навчального закладу 

Студенти зобов’язані: 

✓ систематично та якісно оволодівати теоретичними знаннями та 

практичними навиками за обраною спеціальністю; 

✓ підвищувати свій ідейно-політичний, науковий та культурний 

рівень; 

✓ відвідувати заняття і виконувати у встановлені терміни всі види 

завдань, передбачені навчальним планом і програмами; 

✓ активно брати участь в суспільно-корисній праці; 



✓ виконувати правила внутрішнього розпорядку інституту і 

студентського гуртожитку; 

 

2. Розпорядок дня студента 

 

Можливий розпорядок дня студентів 

(при трьох парах навчальних занять) 

Підйом        7.00 

Фізична зарядка, прибирання, самообслуговування до  7.40 

Сніданок до        8.00 

Підготовка до занять, знаходження на шляху  

до університету до       8.10 

Заняття       з 8.20 до 13.20 

Відпочинок до        15.00 

Обід        з 15.00 до15.30 

Самостійна підготовка до занять    15.40 – 19.00 

Участь в гуртках художньої самодіяльності,  

спортивних секціях      19.00 – 21.00 

Вечеря        21.00 – 21.20 

Відпочинок, самообслуговування,  

читання літератури, прогулянка    21.20 – 22.50 

Підготовка до сну      22.50 – 23.00 

Відбій         23.00 

 

Можливий розпорядок дня студентів 

 (при чотирьох парах навчальних занять) 

Підйом        7.00 

Фізична зарядка, прибирання, самообслуговування до  7.40 

Сніданок до        8.00 

Підготовка до занять, знаходження на шляху  



до університету до       8.10 

Заняття       з 8.20 до 11.10 

Обід        з 11.10 до12.00 

Заняття       з 12.00 до14.50 

Відпочинок       з 15.10 до17.00 

Самостійна підготовка до занять    17.00 – 19.30 

Участь в гуртках  художньої самодіяльності,  

спортивних секціях      19.30 – 21.00 

Вечеря        21.00 – 21.20 

Відпочинок, самообслуговування,  

читання літератури, прогулянка    21.20 – 22.50 

Підготовка до сну      22.50 – 23.00 

Відбій         23.00 

 

 

V. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

 

Положення про куратора академічної групи (далі – Положення) 

розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту 

Подільського державного аграрно-технічного університету, Положення про 

організацію навчального процесу ПДАТУ. Положення визначає обов’язки, 

права та відповідальність кураторів академічних груп університету, з метою 

покращення адаптації студентів в університеті, вдосконалення організації 

навчального процесу, організації виховної роботи із студентами, реалізації 

завдань університету у відповідності до вимог чинного законодавства 

України про освіту. Основна мета роботи куратора – створення морально-

психологічних і організаційних умов для саморозвитку особи, виховання 

культурних, політично зрілих, висококваліфікованих фахівців з урахуванням 

їх індивідуальних схильностей, психофізичних і інтелектуальних здібностей. 

 



  Загальні положення  

1. Діяльність куратора академічної групи здійснюється на підставі 

Статуту Подільського державного аграрно-технічного університету, 

Положення про організацію навчального процесу, даного Положення, та з 

урахуванням особливостей та традицій факультету, університету. Куратор 

академічної групи призначається із числа науково-педагогічних працівників, 

що працюють за основним місцем роботи в університеті на повну ставку. За 

потреби для допомоги кураторам можна залучати аспірантів кафедри у 

межах їх організаційної роботи на кафедрі.  

2. Куратор академічної групи – особа, яка організовує систему відносин 

в групі через різні види виховної діяльності і відповідає за виховну роботу 

перед заступником декана з виховної роботи. Виконувана ним робота 

планується в журналі куратора і відображається в індивідуальному плані 

роботи викладача. 

3. Координатором діяльності кураторів на факультеті є заступник 

декана з виховної роботи.  

4. Куратор призначається на першому-третьому курсі в кожну 

академічну групу; на четвертому, п’ятому курсах – по одному на 

спеціалізацію на кожному курсі (від випускаючих кафедр).  

5. Призначення кураторів та закріплення за певною академічною 

групою відбувається розпорядженням декана факультету за поданням 

завідувачів кафедр.  

6. Куратор здійснює виховний вплив на студентську молодь шляхом 

проведення аудиторних та поза аудиторних виховних заходів, залучення 

студентів до самоорганізації; сприяє встановленню доброзичливих, етичних, 

правових стосунків серед студентства; виступає посередником у стосунках 

між студентом і професорсько-викладацьким складом, керівництвом 

факультету та батьками студентів.  



7. За участі кураторів факультет проводить зі студентами різні виховні 

заходи, отримує необхідну інформацію про морально-психологічний стан 

студентів.  

8. Звіти кураторів заслуховуються на засіданнях кафедр та вченої ради 

факультету.  

9. Куратори тісно співпрацюють зі старостами груп та органами 

студентського самоврядування.  

10. Робота куратора в академічній групі відображається в 

індивідуальному плані викладача.  

 Обов’язки куратора:  

1. Розробити план роботи, яка має відбуватися у навчальній групі або 

на курсі чи з окремим студентом з числа дітей з особливими потребами.  

2. Зібрати дані про кожного студента групи та необхідні дані про їх 

батьків і оформити їх належним чином (у письмовому та електронному 

вигляді), а саме повну інформацію (сімейний стан, стан здоров’я, 

матеріальний добробут сім’ї, інтереси, здібності) про кожного студента групи 

в період його навчання на факультеті.  

3. Забезпечувати контроль та брати участь в обліку результатів 

поточного, модульного і семестрового контролю, відвідування студентами 

навчальних занять, готувати необхідну інформацію про готовність до 

екзаменаційних сесій та їх результати, розробляти і реалізовувати заходи 

щодо їх покращення.  

4. Впроваджувати демократичні принципи управління групою, 

орієнтовані на перехід до самоврядування, розвиток організаторських 

якостей, виявлення неформальних лідерів, формування ядра групи.  

5 Допомагати активу групи у формуванні студентського колективу, 

виробленні позитивних ціннісних орієнтацій у студентів, спрямованих на 

здобуття знань, підвищення свого загального культурного рівня, ведення 

здорового способу життя тощо;  



6. Докладати необхідних зусиль щодо створення в навчальній групі 

здорового морально-психологічного клімату, який сприяв би формуванню 

творчого ставлення студентів до навчання, виховання у них свідомої 

дисципліни, в цілому здорових моральних засад.  

7. Підтримувати на достатньому рівні зв’язки з викладачами, які 

працюють на цьому курсі, та керівництвом факультету з метою оперативного 

вирішення тих чи інших питань, що стосуються навчання та побуту 

студентів.  

8. Підтримувати високий рівень навчальної і побутової дисципліни 

студентів, виховання добросовісного відношення до навчання, готовності до 

праці, професійної мотивації.  

9. Формувати в групі відчуття корпоративності, згуртованості та 

відповідальності за навчальну і суспільну роботу, розвиток у студентів 

етичних норм поведінки.  

10. Залучати студентів до участі в суспільній, культурній, спортивно-

масовій, науково-дослідній роботі.  

11. Виховувати у студентів почуття відповідальності за збереження 

майна в аудиторіях та гуртожитках.  

12. Щотижня проводити збори (кураторські години) з групою.  

13. Періодично відвідувати гуртожиток з метою допомоги його 

мешканцям у вирішенні соціально-побутових проблем, дізнаватися про 

поточний стан справ у гуртожитку, вивчати та аналізувати інформацію, яка 

надходить від студради гуртожитку або від студентів, інформувати про неї 

заступника декана з виховної роботи.  

14. Скеровувати студентів до активної участі в студентському 

самоврядуванні. Допомагати студентському активу в організаційній роботі.  

15. Залучати студентів до науково-дослідних, культурно-масових, 

спортивних заходів університету.  



16. Залучати до співробітництва спеціалістів різних галузей 

(психологічної служби, культури, спорту і т.д.), які можуть допомогти в 

організації виховної роботи в групі.  

17. Вносити пропозиції щодо відзначення і заохочення кращих 

студентів, брати участь у складанні характеристик студентів академічної 

групи.  

18. Проводити заходи організаційної та виховної роботи в студентській 

групі за планами ректорату, деканату та власним планом.  

19. Складати плани культурно-виховної роботи в закріпленій 

студентській групі і звіти про їх виконання.  

20. Систематично заповнювати журнал куратора.  

21. Надавати студентам допомогу в підборі місць розподілу та 

працевлаштування.  

22 Дотримуватися конфіденційності в індивідуальній роботі з 

підопічними студентами та не розповсюджувати інформацію, що особисто їх 

стосується.  

Права куратора:  

1. Постійно отримувати необхідну інформацію про зміст нормативних 

документів, які надходять до університету з Міністерства освіти і науки 

України, що стосуються питань організації виховної роботи у вузі.  

2. Самостійно обирати форми, методи, педагогічні прийоми роботи з 

групою.  

3. За погодженням із групою пропонувати кандидатури студентів при 

призначенні старости групи, голови студради та інших посад, пов’язаних з 

роботою студентського самоврядування, брати участь у їх обговоренні та 

засіданнях, пов’язаних з їх призначенням.  

4. Разом з групою визначати час і місце проведення аудиторних та поза 

аудиторних виховних заходів.  

5. Отримувати в деканаті інформацію, що стосується академічної 

успішності і навчальної дисципліни студентів своєї групи.  



6. Брати участь у розробці та затвердженні індивідуального 

навчального плану, призначенні соціальної стипендії, наданні місця в 

гуртожитку, складанні характеристики студента, переведення з контракту на 

бюджетну форму навчання.  

7. Куратор має право повідомляти батьків студента про порушення ним 

Правил внутрішнього розпорядку, незадовільну успішність, а також 

висловлювати від імені факультету подяку батькам за відмінне навчання й 

виховання дітей.  

8. Представляти інтереси своєї навчальної групи та свого курсу на всіх 

рівнях університетського життя; вимагати особистої присутності в усіх 

випадках, коли вирішується питання про студентів групи.  

9. Вимагати від студентів дотримання навчальної дисципліни і всіх 

зобов’язань відповідно до правил внутрішнього розпорядку ПДАТУ та 

правил проживання в гуртожитках ПДАТУ.  

10. Виступати перед адміністрацією про застосування встановлених 

форм дисциплінарного та адміністративного стягнення до студентів за 

допущені ними порушення трудової, навчальної дисципліни, громадського 

порядку, тощо.  

11. Брати участь в оцінці організаторських здібностей закріплених 

студентів, виконання ними громадських доручень;  

12. Висувати найкращих студентів групи за успіхи в навчанні, 

науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі до 

нагороджень та різних форм заохочень;  

Оцінка роботи куратора та форми звітності:  

1. Куратор кожного семестру звітує про виконану роботу на засіданні 

кафедри та на вченій раді факультету. Питання виховної роботи кураторів є 

обов’язковим пунктом у плані роботи вченої ради факультету один раз на 

семестр.  

2. Якість роботи куратора враховується при вирішенні питання 

обрання/переобрання на посаду чи подання на вчене звання.  



3. Виконання обов’язків куратора враховується при визначенні різних 

видів заохочення співробітників.  

4. Органи студентського самоврядування можуть ставити питання про 

заміну куратора у випадку, якщо куратор неналежним чином виконує свої 

обов’язки, не має авторитету. Питання про зняття або заміну куратора 

порушується за наявності письмового звернення академічної групи в 

кількості не менше 51% від загального складу групи.  

5. Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на 

рівні куратора академічної групи є: – стабільний режим роботи академічної 

групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової та навчальної 

дисципліни студентами; – позитивна мотивація навчально-виховної 

діяльності студентів, що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-

дослідній, інших видах діяльності; – мікроклімат у групі, що сприяє 

самореалізації особистості кожного студента; – різноманітність здійснюваних 

форм виховної позааудиторної роботи, що забезпечують розвиток 

пізнавальної активності студентів при проведенні виховної роботи; – 

діяльність студентського самоврядування в групі; – активність, згуртованість 

групи, суспільно-корисний характер діяльності групи; – участь групи у 

загально-університетських заходах; – сприятливі умови проходження 

адаптаційного періоду для студентів першого курсу; – оволодіння 

студентами досвідом соціальної поведінки.  

6. За несумлінне ставлення до виховної роботи в групі, куратор, за 

поданням заступника декана з виховної роботи, звільняється від виконання 

обов’язків розпорядженням декана. У випадку тривалої відсутності куратора 

на роботі, деканат вирішує питання про тимчасову заміну або призначення 

нового куратора. Заміна викладачів-кураторів здійснюється за заявою самого 

куратора, підписаною деканом, із зазначенням причин. Новий куратор, 

приступаючи до роботи у групі, повинен вивчити досвід, форми та методи 

роботи попереднього куратора, морально-ділові та особисті якості студентів 

групи.  



Куратори академічних груп (курсів) несуть відповідальність за:  

– нехтування своїми обов’язками куратора в академічній групі (курсі); 

– порушення або невиконання плану роботи куратора;  

– випадки систематичного або масового порушення навчального 

процесу у групі;  

– порушення студентами дисципліни та правил внутрішнього 

розпорядку в університеті та гуртожитках. 

 

 

VI. ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  В  ПОДІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

АГРАРНО-ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

І. Загальні положення   

1. Це Положення визначає мету, організацію управління, основні 

завдання, принципи, функції, зміст та порядок діяльності уповноваженої  

особи психологічне забезпечення освітнього процесу (далі – 

уповноважені особи)  у Подільському державному аграрно-технічному 

університеті (в подальшому – ПДАТУ), є правовою та організаційно-

методичною основою її роботи.  

 2. У ПДАТУ діє уповноважена особа, що забезпечує своєчасне і 

систематичне вивчення психофізичного розвитку учасників освітнього 

процесу, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, 

інтелектуальних, фізичних, гендерних, статусних  та інших індивідуальних 

особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх, виховних, 

професійних завдань.  

Психологічне забезпечення освітньо-професійного процесу в ПДАТУ 

здійснює уповноважена особа.  

Соціально-педагогічний патронаж у ПДАТУ сприяє взаємодії 

учасників освітнього процесу, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів 

освіти, їх адаптації до умов соціально-професійного середовища, забезпечує 



консультативну допомогу батькам.  

3. Метою діяльності уповноваженої особи  є сприяння створенню умов 

для соціального та інтелектуального розвитку учасників освітнього процесу, 

охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-

педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до 

цілей та завдань вищої освіти.  

4. У своїй діяльності уповноважена особа керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а 

також цим Положенням.  

5. Уповноважена особа співпрацює з органами охорони здоров’я, 

соціальної політики, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами 

виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту 

дітей, підтримки сімей, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи 

об’єднаних територіальних громад, громадськими організаціями.  

 

ІІ. Управління та зміст діяльності уповноваженої особи  у 

ПДАТУ 

1. Уповноважена особа психологічного забезпечення освітнього 

процесу ПДАТУ підпорядковується ректору університету.  

2. Уповноваженою особою може бути працівник з вищою освітою за 

відповідною спеціальністю, науковим ступенем, який здійснює свою 

діяльність на громадських засадах.  

3. Уповноважена особа ПДАТУ здійснює:   

• психологічне забезпечення освітнього процесу; 

• психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного 

розвитку здобувачів освіти; психологічну діагностику та аналіз динаміки 

психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів 



освіти; психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;  

• реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних 

програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей 

учасників освітнього процесу;  

• соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, 

осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих 

обставинах;  

•  просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього 

процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, 

злочинності, алкоголізму, наркоманії тощо;  

•  вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, 

мікроколективу (групи), студентського колективу в цілому, молодіжних і 

дитячих громадських організацій.  

• консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань 

навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного 

розвитку тощо; роботу з постраждалими від насильства осіб тощо.  

4. Уповноважена особа ПДАТУ бере участь в:  

• освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку 

здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству;  

• роботi вченої та педагогічних рад, психолого-педагогічних консиліумів, 

семiнарiв і засiдань методичних рад та об’єднань;  

• плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у 

новому колективі і соціальному середовищі;  

• наданні допомоги особам і сім’ям, що перебувають у складних життєвих 



обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають 

особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та 

військових конфліктів.  

• розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, 

методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням 

індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а 

також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі 

навчання.  

5. Уповноважена особа ПДАТУ  сприяє:  

• формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в 

ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження 

репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації;  

• професійному та особистісному  самовизначенню здобувачів освіти, 

формуванню життєвої компетентності;  

• формуванню соціально комунікативної компетентності;  

• попередженню та профілактиці професійного вигорання науково-

педагогічних та педагогічних працівників;  

• формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до 

взаємодії в інклюзивному середовищі з особою з особливими освітніми 

потребами;  

•  формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;  

• попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед 

здобувачів освіти;  

• формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих 

осіб, усвідомлення необхідності невідкладного інформування педагогів про 

випадки домашнього насильства і конфліктів серед здобувачів освіти, що 

стали їм відомі.  

•  взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, 

їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну 

допомогу батькам (законним представникам);  



•  захисту прав здобувачів освіти від будь-яких видів і форм насильства, 

представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах тощо;  

• формуванню у здобувачів освіти відповідальної поведінки, культури 

здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я;  

• попередженню конфліктних ситуацій, що виникають під час освітнього 

процесу, запобіганню та протидії домашньому насильству.  

 

ІІІ. Основні завдання, принципи та функції психологічне 

забезпечення освітнього процесу 

1. Завдання психологічного забезпечення ПДАТУ:  

• збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння 

особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку 

здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та 

виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;  

• сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і 

соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.  

2. Принципами діяльності психологічного забезпечення є:  

• науковість, цілісність і наступність, професійна компетентність та 

відповідальність;  

•  ндивідуальний підхід;  

• доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг 

(допомоги);  

• міждисциплінарність, комплексність і системність у здійсненні 

професійної діяльності;  

• добровільність; людиноцентризм та партнерство;конфіденційність; 

дотримання норм професійної етики.  

3. Функції психологічного забезпечення:  

• діагностично-прогностична – психолого-педагогічне вивчення чинників 

становлення особистості, її індивідуального розвитку;  



• організаційно-методична – визначення стратегії, мети, завдань, 

планування діяльності психологічної служби та координація взаємодії 

учасників освітнього процесу;  

• корекційно-розвиткова – система впливів, спрямованих на подолання 

визначених проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних 

емоційних станів тощо у здобувачів освіти; здійснення психолого-

педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та 

інтелектуальному розвитку і поведінці, подолання різних форм девіантної 

поведінки; сприяння розвитку освітніх, інтелектуальних, загальних, 

спеціальних та соціальних здібностей, формування мотивації до освітньої 

діяльності у здобувачів освіти; надання психолого-педагогічної допомоги 

здобувачам освіти з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;  

• консультативна – допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, 

виховання, навчання та формування психологічної і соціальної 

компетентності учасників освітнього процесу;  

• просвітницько-профілактична – поширення психологічних знань, 

виявлення фактів порушення прав особи, вжиття заходів щодо подолання 

негативних чинників, які впливають на життєзабезпечення людини, її 

моральний та соціальний розвиток, профілактика та попередження 

негативних впливів;  

• соціально-захисна – здійснення соціально-педагогічного супроводу 

учасників освітнього процесу, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, перебувають у кризових ситуаціях (постраждали від 

соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, 

стреси, переселення, зазнали насильства тощо); захист конституційних 

прав і статусу, законних інтересів здобувачів освіти.  

4. Напрями діяльності працівників психологічного забезпечення 

освітнього процесу:  

• діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, 

інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; 



вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку 

особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, 

професійному самовизначенні;  

• профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та 

становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання 

конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;  

• корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного 

розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до 

освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, 

різних форм девіантної поведінки;  

• навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на 

удосконалення, розвиток, формування особистості;  

• консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової 

роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються 

учасники освітнього процесу;  

• зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення 

взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, 

соціальними групами, організаціями, державними органами управління;  

• просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності 

учасників освітнього процесу.  

          Уповноважена особа здійснюють діяльність як у 

ПДАТУ психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня 

діяльність, обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами 

(підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, 

планування, звітність, робота у навчально-методичних та наукових центрах, 

громадських організаціях тощо).  

6. Уповноваженні особі психологічного забезпечення забезпечення 

освітнього процесу у ПДАТУ надаються окреме робоче та навчальне 

приміщення (кабінет) для групової та індивідуальної роботи, що 

забезпечуються необхідними технічними засобами, канцелярським 



приладдям, навчально-методичними матеріалами тощо.  

7. Уповноваженна особа психологічного забезпечення освітнього 

процесу  зобов’язана:  

• знати чинне законодавство щодо діяльності психологічної служби у 

системі освіти та інші нормативно-правові акти, пов’язані з його 

діяльністю;  

• будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у тісній 

співпраці з усіма учасниками освітнього процесу;  

• застосовувати у роботі психологічний і соціологічний інструментарій, 

рекомендований для використання;  

• бути компетентною і постійно збагачувати знання у межах своєї 

компетенції;  

• надавати психологічну допомогу за запитами учасників освітнього 

процесу;  

• уникати будь-яких неофіційних взаємин з учасниками освітнього 

процесу;  

• інформувати учасників освітнього процесу про результати проведених 

психологічних обстежень, їх значення і можливості подальшого 

використання (за винятком особистої інформації), про свою діяльність 

на основі об’єктивних і точних даних таким чином, щоб не зашкодити 

професії;  

• здійснювати індивідуальну діагностику, корекцію за запитом учасників 

освітнього процесу; 

• виконувати функції та надавати оцінювальні судження щодо учасників 

освітнього процесу, зокрема щодо їх поведінки, особистих рис, 

відповідності соціальним нормам, з неупередженістю;  

• використовувати науково обґрунтовані методи і технології професійної 

діяльності;  

• поважати професійну компетентність своїх колег та представників 

суміжних професій;  



• популяризувати соціально-психологічні знання; поважати гідність 

здобувачів освіти; виконувати свої посадові обов’язки в межах своїх 

повноважень; нести особисту відповідальність за результати і наслідки 

своєї професійної діяльності; пропагувати здоровий спосіб життя, 

підвищувати рівень психологічних знань науково-педагогічних та 

педагогічних працівників;  

•  постійно підвищувати свій професійний рівень;  

• знати вимоги державних стандартів щодо забезпечення освітнього 

процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого- 

педагогічної науки.  

8. Уповноваженна особа психологічного забезпечення освітнього 

процесу має право:  

• визначати різні види робіт з огляду на потреби ПДАТУ;  

• планувати діяльність відповідно до рекомендацій методичних установ 

психологічної служби; ознайомлюватися з документами, скаргами, що 

містять оцінювання його роботи, надавати щодо них роз’яснення; 

захищати професійну честь і гідність;  

• вільно обирати освітні програми, форми навчання, заклади освіти, 

установи і організації, інших суб’єктів освітньої діяльності, що 

здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку працівників 

психологічної служби;  

• відмовлятись від виконання розпоряджень адміністрації (ректора, 

декана, директора) в тих випадках, коли вони суперечать професійно-

етичним принципам, та виконання діяльності, не передбаченої трудовим 

договором, посадовими обов’язками та планом роботи.  

 

 

 

 



VII. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГІН СПРИЯННЯ МІЛІЦІЇ „КОБРА” 

На базі Подільського державного аграрно-технічного університету 

створено загін сприяння міліція „Кобра” громадського формування «Міська 

дружина», яке функціонує на підставі З А К О Н У   У К Р А Ї Н И «Про 

участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 40, ст.338), (Із змінами, внесеними 

згідно із Законом N 393-IV (393-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 13, ст.90). 

 

1. Загальні положення 

Засади участі громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону 

    Громадяни України   відповідно   до    Конституції    України 

(254к/96-ВР) мають право створювати в установленому цим Законом порядку 

громадські об'єднання для участі  в  охороні  громадського порядку   і   

державного   кордону,   сприяння  органам  місцевого самоврядування,  

правоохоронним органам,   Прикордонним   військам України  та  органам 

виконавчої влади,  а також посадовим особам у запобіганні та припиненні   

адміністративних   правопорушень   і злочинів,   захисті   життя   та   здоров'я   

громадян,  інтересів суспільства  і  держави  від  протиправних  посягань,  а  

також  у рятуванні   людей  і  майна  під  час  стихійного  лиха  та  інших 

надзвичайних обставин (далі  -  громадські  формування  з  охорони 

громадського порядку і державного кордону). 

Громадські формування   з   охорони  громадського  порядку  і 

державного кордону можуть бути  створені  на  засадах  громадської 

самодіяльності    як   зведені   загони   громадських   формувань, 

спеціалізовані загони (групи)  сприяння  міліції  та  Прикордонним військам 

України, асоціації громадських формувань тощо. 

  

Правова основа діяльності громадських формувань охорони 

громадського порядку і державного кордону 



Правовою основою діяльності громадських формувань  з  охорони 

громадського  порядку  і державного кордону є Конституція України, цей 

Закон, інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів  

України,  рішення  місцевих  державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування  з  питань  охорони  громадського порядку   і   державного   

кордону,   боротьби  із  злочинністю  і адміністративними 

правопорушеннями,  а також  положення  (статути) цих формувань. 

  

 Засади організації та діяльності громадських  формувань 

Громадські формування  з  охорони  громадського   порядку   і 

державного   кордону   створюються   і   діють   у   взаємодії   з 

правоохоронними органами, Прикордонними військами України, органами  

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, додержуючись 

принципів гуманізму, законності, гласності, добровільності, додержання прав 

та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних  осіб,  

рівноправності  членів цих формувань. 

Координацію діяльності   громадських   формувань   з  охорони 

громадського порядку і державного кордону здійснюють  відповідно місцеві 

державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, 

спрямовується і контролюється відповідними органами   внутрішніх   справ,  

підрозділами  Прикордонних  військ України. 

      Громадські формування  з  охорони  громадського   порядку   і 

державного  кордону  не  мають права займатися підприємницькою або 

іншою діяльністю з метою одержання прибутку. 

      Використання громадських формувань з охорони громадського 

порядку  і  державного  кордону України для виконання завдань,  не 

передбачених цим Законом, забороняється. 

 

 



2. Інструкція та ввідні задачі  

Підготовка та інструктаж членів громадського формування для 

забезпечення охорони громадського порядку. 

- Для виконання завдань з охорони громадського порядку члени  

формувань мають право брати участь у забезпеченні охорони громадського 

порядку разом із працівниками міліції, а в сільській місцевості - самостійно 

шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу 

внутрішніх справ, за місцем реєстрації цих об’єднань та лише після 

проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах 

внутрішніх справ і одержання органі місцевого самоврядування посвідчення 

члена громадського формування і нарукавної пов’язки. 

- Підготовка та інструктаж членів формування   проводиться, як 

правило, в приміщенні громадського пункту охорони порядку. 

- Чергування здійснюється згідно графіка. розробленого 

керівником формування  та погодженого керівником відповідного органу 

внутрішніх справ за визначеними маршрутами патрулювання. 

- Під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку 

член формування повинен мати: 

• Особисте посвідчення;  

• Сертифікат про проходження правової та спеціальної 

підготовки членом громадського формування з охорони 

громадського порядку; 

• Нарукавну пов’язку;  

• Записну книжку, ручку; 

• Бланки протоколів про адміністративні 

правопорушення;  

• Спеціальні засоби. 

Інструктаж членів формування, перед чергуванням, проводить керівник 

формування, дільничний інспектор міліції або інша посадова особа органу 

внутрішніх справ. 



Під час інструктажу необхідно: 

- Впевнитись в готовності членів формування до виходу на 

чергування та усунути виявлені недоліки. 

- Перевірити знання членами формування своїх прав та обов’язків, 

умов та порядку  застосування заходів фізичного впливу та спеціальних 

засобів. 

-    Ознайомити з результатами минулого чергування, вказати на 

характерні недоліки, упущення, навести приклади зразкових дій. 

-    Запропонувати членам формування  вирішити ввідні задачі;  

-    Ознайомити з оперативною ситуацією в регіоні; 

-    Звернути увагу членів формування  на дотримання законності, 

особистої безпеки під час чергування. 

    Забороняється включення членів формування  до патрульно-

постових нарядів, які складаються виключно з працівників міліції, що 

проходять стажування, курсантів, слухачів навчальних закладів системи 

МВС України, військовослужбовців строкової служби. 

 

Ввідні задачі: 

1. До членів ГФ підійшла жінка і повідомила, що в сусідній 

квартирі будинку в якому вона проживає, збираються особи, розпивають 

спиртні напої, шумлять. 

 

Які дії членів ГФ? 

Рішення: Записати прізвище, місце проживання, номер домашнього або 

службового телефону заявниці. По можливості через заявницю встановити, 

хто збирається у квартирі: прізвище (клички), місця роботи цих людей. 

Доповісти в чергову частину ОВС, дільничному інспектору міліції, керівнику 

ГФ. 

2. При перевірці документів громадянин пред’явив паспорт, в 

якому знаходились інші документи та гроші. 



Що повинен зробити член ГФ? 

Рішення: Запропонувати громадянину звільнити  паспорт від грошей та 

інших документів і тільки після цього взяти в руки паспорт з метою 

встановлення  особи громадянина. 

3. Член ГФ  під час чергування виявив громадянина, який лежав на 

вулиці  в стані сильного алкогольного сп’яніння зі слідами тілесних 

пошкоджень. 

 

Як повинен діяти  член ГФ? 

Рішення: Надати потерпілому першу медичну допомогу, викликати 

швидку допомогу, проінформувати чергового міськрайвідділу  внутрішніх 

справ і командиру формування. До приїзду швидкої допомоги вести 

спостереження. Доповісти черговому МРВ рапортом коли, де, в якій годині 

виявив потерпілого, номер автомобіля швидкої допомоги, якою відправлено 

в лікувальний заклад потерпілого. 

4. Члени ГФ Кушко та Петренко затримали громадянина Іванова, 

який намагався пройти в кінотеатр без білета. Під час руху на дільничний 

пункт міліції Іванов кинувся тікати, Петренко наздогнав його, наніс удар 

рукою в спину, від якого Іванов впав, вдарився головою в тротуар, 

отримавши тілесні пошкодження.  

 

Чи можливо дії Петренка відносно затримання громадянина 

Іванова рахувати правомірними? 

Рішення:  дії громадянина Іванова не передбачали громадської 

небезпеки. Члени ГФ повинні були обмежитись попередженням Іванова про 

недопущення вхід в кінотеатр без білета. Підстав для затримання Іванова не 

було, тому дії Петренка відносно затримання є неправомірними, порушуючи 

закон, за що Петренко повинен бути притягнутий до відповідальності. 

5. Члени ГФ при здійсненні охорони громадського порядку поблизу 

водоймища, проходячи неподалік пляжу, почули крик про допомогу. 



Прибувши на місце, побачили дівчину, яку винесли з води без при знаків 

життя. 

 

Як повинні діяти члени ГФ в даному випадку? 

 Рішення: члени ГФ зобов’язанні надати можливу долікарську 

допомогу потерпілій. Викликати з допомогою людей швидку допомогу. Про 

даний факт доповісти черговому ОВС, по можливості встановити особу 

потерпілої. 

6. Члени ГФ Сидоренко та Швець почули крик про допомогу. 

Прибувши на місце, побачили як двоє невідомих, погрожуючи ножем,  

знімали з жінки  шапку та шубу. Помітивши охоронців правопорядку, 

злочинці розбіглися в сторони. 

 

  Які дії членів ГФ? 

Рішення: члени ГФ зобов’язані терміново сповістити чергового ОВС 

про даний  злочин, вказати особливі прикмети злочинців. Прийняти міри 

щодо забезпечення збереження слідів, знаряддя злочину  та інших речових 

доказів. До приїзду слідчо-оперативної групи знаходитись на місці злочину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


