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Про відділ позанавчальної
роботи зі студентською молоддю

Відділ позанавчальної роботи зі студентською молоддю є структурним
підрозділом Сумського державного університету і підпорядковується
проректору з науково-педагогічної роботи, який відповідає за організацію
виховної роботи.
1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
рішеннями обласної державної адміністрації та міськвиконкому,
розпорядженнями проректора за підпорядкуванням, а також цим
положенням.
2. Основними завданнями відділу є:
2.1. Реалізація державної політики в галузі національного,
патріотичного, етичного, естетичного, правового, екологічного
виховання студентської молоді;
2.2. Виховання у студентів правової культури та відповідальної
громадянської позиції, поваги до державної символіки, знання та
дотримання Законів України;
2.3. Виховання духовної культури особистості та створення умов для
вільного формування нею власної світоглядної позиції;
2.4. Здійснення послідовної діяльності, спрямованої на формування
всебічно розвиненої особистості, виявлення та розвиток
здібностей обдарованої молоді;
2.5. Забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток
естетичних потреб і почуттів студентів та співробітників;
2.6. Формування в університеті
позитивного мікроклімату,
атмосфери толерантності, взаєморозуміння та співробітництва;

2.7.
2.8.

Збереження та примноження історичних та культурних традицій
університету;
Організація навчально-методичного забезпечення виховного
процесу в університеті.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Планує, організовує та координує виховну роботу в університеті,
3.2. Розробляє виховні заходи по окремих напрямках роботи, здійснює
їх реалізацію.
3.3. Співпрацює з управліннями освіти і науки, у справах сім'ї та
молоді, охорони здоров'я, культури, МВС України у Сумській
області, громадськими організаціями, міським кризовим центром,
центром соціальних служб для молоді та іншими структурами з
питань, що входять до компетенції відділу.
3.4. Забезпечує реалізацію Концепції національно-патріотичного
виховання молоді, культивування кращих рис української
ментальності, формування мовної культури.
3.5. Впроваджує нові підходи, що стимулюють оновлення змісту та
форм виховного процесу і підвищення його ефективності.
3.6. Забезпечує об'єднання зусиль кураторів академічних груп,
заступників деканів з виховної роботи, студентського активу до
вирішення питань виховного процесу.
3.7. Вивчає, аналізує і організовує профілактичну роботу по
запобіганню та попередженню правопорушень, злочинності та
інших негативних проявів серед студентів. Забезпечує роботу
виховної комісії з питань профілактики злочинності та
поліпшення правового виховання студентів закладу.
3.8. Створює умови для розвитку студентського самоврядування в
університеті та забезпечує роботу по залученню студентської
молоді до гурткової, клубної та секційної роботи. Сприяє
формуванню вмінь та навичок управління колективом
з
використанням різних форм студентського самоврядування.
3.9. Забезпечує
співпрацю
заступників деканів факультетів з
виховної
роботи,
представників
органів
студентського
самоврядування, профспілкового комітету студентів, старост
академічних груп з питань, що входять до компетенції ВПР.
3.10. Ініціює та реалізує систему заходів, спрямованих на формування
особистісних якостей, необхідних для ефективної професійної
діяльності випускників у майбутньому.
3.11. Забезпечує формування почуття університетської солідарності та
корпоративності, підтримання та примноження традицій
університету.
3.12. Організовує діяльність, спрямовану на розвиток обдарованих
особистостей.

4. Відділ має право:
4.1. За дорученням ректорату представляти інтереси університету в
управлінських структурах міста, області, держави з питань, що
входять до його компетенції.
4.2. Залучати працівників університету (за згодою їх керівників) для
розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.
5. Відділ у процесі своєї діяльності взаємодіє з іншими структурними
підрозділами університету.
6. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади
ректор університету. Штат відділу затверджує ректор університету.
7. Функціональні обов'язки начальника та співробітників
розробляються та затверджуються в встановленому порядку.
8.

відділу

Прикінцеві положення.
8.1. Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреби можуть
вноситися рішенням Вченої ради університету.
8.2. Положення набирає чинності з дня його введення в дію наказом
по університету.
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