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.
4.

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

