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1. Загальні положення 
 

1.1. Рада з виховної роботи (далі – Рада) є постійно чинним дорадчим органом 

Миколаївського національного аграрного університету (далі – МНАУ), що забезпечує аналіз 

виховної діяльності університету та підготовку рекомендацій із питань підвищення якості 

освітньо-виховного процесу, координує виховну роботу в університеті. 

1.2. У своїй діяльності Рада керується Законом України «Про вищу освіту», 

Концепцією гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, Стратегією розвитку 

державної молодіжної політики на період до 2020 року, Статутом МНАУ та даним 

Положенням. 

1.3. Положення та зміни до нього затверджуються рішенням Вченої ради МНАУ. 
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2. Мета та завдання Ради 
 

2.1. Основною метою діяльності Ради є координація дій керівництва та науково-

педагогічного колективу МНАУ з підвищення ефективності виховної роботи зі здобувачами 

вищої освіти, сприяння формуванню національної інтелігенції, вихованню духовної еліти 

суспільства. 

Діяльність Ради базується на комплексному підході до виховної роботи із залученням 

до неї усіх науково-педагогічних працівників університеті, ректорату, органів студентського 

самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. 

2.2. Основними завданнями Ради є: 

- визначення основних напрямків, форм, методів удосконалення виховної роботи, 

оптимізація умов для найбільш повного розкриття творчого потенціалу студентської молоді 

МНАУ; 

- вивчення та узагальнення досвіду роботи вищих навчальних закладів України та 

інших країн з питань організації виховного процесу, соціального захисту здобувачів вищої 

освіти, організації відпочинку та побутових умов у гуртожитках; 

- координація педагогічної діяльності структурних підрозділів університеті стосовно 

питань етичного, інтелектуального, духовного, культурного, правового, екологічного 

виховання; 

- забезпечення співпраці керівництва МНАУ з органами студентського 

самоврядування університету та його структурних підрозділів. 

- надання рекомендацій щодо організації виховного процесу під час підготовки 

фахівців з вищою освітою; 

- надання пропозицій щодо підвищення мотивації праці викладачів, здобувачів 

вищої освіти до якості навчання та формування духовної культури; 

- надання пропозицій щодо стягнень здобувачів вищої освіти, які порушили Статут 

МНАУ, «Положення про організацію освітнього процесу в МНАУ», «Правила внутрішнього 

розпорядку МНАУ» та «Правила проживання в гуртожитках МНАУ»; 

- контроль роботи кураторів академічних груп; 

- аналіз стану навчальної дисципліни здобувачів вищої освіти; 

- моніторинг дозвілля студентської молоді; 

- вивчення думки здобувачів вищої освіти та викладачів з питань 
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організації навчальної і виховної роботи та побуту здобувачів вищої освіти. 

-організація спільно з органами студентського самоврядування загально 

університетських спортивних змагань та конкурсів на кращу академічну групу, кращу 

кімнату у гуртожитках тощо. 
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3. Склад та структура Ради  
3.1. До складу Ради входять: 

- голова (проректор з НП і ВР та ПКМНАУ); 

- заступник голови; 

- секретар; 

- заступники деканів факультетів та заступника директора ТЕК МНАУ  з виховної 

роботи; 

- декан факультету культури й виховання; 

- органи студентського самоврядування та голови студентських рад гуртожитків; 

- голова профспілкового комітету здобувачів вищої освіти; 

- директор бібліотеки МНАУ; 

- коменданти гуртожитків МНАУ; 

3.2. Персональний склад Ради затверджується наказом ректора 

МНАУ. 

Виконання обов’язків члена Ради розглядається як службове доручення та 

враховується в індивідуальному плані науково-педагогічного працівника в розділі «Виховна 

робота». 

3.3. Голова Ради 

- планує роботу Ради; 

- веде засідання Ради; 

- керує роботою Ради,  у тому числі через свого заступника та секретаря; 

- аналізує діяльність факультетів університету з виховної роботи. 

3.3. Заступник голови Ради 

- заміщує голову Ради в разі його відсутності; 

- за дорученням голови Ради готує і веде засідання Ради; 

- готує проекти рішень Ради; 

3.4 Секретар Ради 

- веде протоколи засідань і всю документацію Ради; 

- забезпечує доведення рішень Ради до структурних підрозділів 

університету. 

-  
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4. Організація роботи Ради 

4.1. Основною організаційною формою роботи ради є засідання. 

4.2. Засідання ради відбуваються відповідно до річного плану роботи Ради, який 

затверджується вченою радою університету. 

Планові засідання ради проводяться один раз на місяць та 

оформлюються протоколами. 

Позапланові засідання можуть проводитись за ініціативи Голови Ради. 

4.3. Засідання ради вважаються правоможними, якщо на них присутні не менше 

половини членів Ради. 

4.4. Рішення Ради приймаються більшістю голосів від числа членів ради, які 

присутні на засіданні. 

Рішення ради носять рекомендаційний характер і можуть вводитись у дію рішенням 

вченої ради МНАУ та наказом ректора МНАУ. 

4.5. За рішенням Ради для вирішення оперативних питань, віднесених до 

компетенції Ради, та підготовки окремих питань до розгляду на засіданнях Ради можуть 

створюватись тимчасові робочі групи. 

До участі в роботі робочих груп можуть залучатись науково- 

педагогічні працівники університеті, які не входять до складу Ради. 

4.6. Звіти про роботу Ради заслуховуються щороку на засіданнях вченої ради 

МНАУ. 
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