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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Атестація виховної роботи на факультеті на присвоєння звання "Краща 

виховна робота в університеті" проводиться в Черкаському державному 

технологічному університеті  один раз на рік. 

Метою атестації виховної роботи на факультеті на присвоєння звання "Краща 

виховна робота в університеті" є визначення кращої систематичної 

організаційно-виховної роботи на факультетах Черкаського державного 

технологічного університету.   

1.2 Важливою метою атестації виховної роботи на факультеті на присвоєння 

звання "Краща виховна робота в університеті" є також залучення студентів до 

активної участі в громадській роботі університету, факультету (участь у роботі 

органів студентського самоврядування, у спортивних університетських, міських, 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях, художній самодіяльності, 

профспілковій роботі, змаганнях та фестивалях КВН, пісенних та танцювальних 

конкурсах, участь у проведенні "Днів факультетів", "Дебюту першокурсників", 

посвячення першокурсників до студентства та інших корпоративних заходах 

ЧДТУ). 

1.3 Організаційно-методичне й фахове керування проведенням атестації на 

присвоєння звання "Краща виховна робота в університеті" здійснює Рада з 

організації виховної роботи в ЧДТУ. 

 

II. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ 

"КРАЩА ВИХОВНА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ" 

2.1 Звання "Краща виховна робота в університеті" присвоюється наказом ректора 

ЧДТУ на підставі рішенням Ради з організації виховної роботи в ЧДТУ. 

2.2 Звання "Краща виховна робота в університеті" присвоюється факультетам, 

які досягають високого рівня у виховному процесі, громадській роботі та інших 

напрямах культурно-мистецького, національно-патріотичного, спортивного та 

студентського життя. 
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2.3 Подання на ім’я ректора ЧДТУ щодо присвоєння звання "Краща виховна 

робота в університеті" здійснює голова Ради з організації виховної роботи, 

проректор з гуманітарно-виховних питань. 

2.4. Начальник відділу студентського розвитку та культурних програм готує на 

розгляд Ради з організації виховної роботи в ЧДТУ розгорнуту довідку-

характеристику виховної роботи на кожному факультеті за поточний навчальний 

рік. 

2.5 Підготовлена начальником відділу студентського розвитку та культурних 

програм довідка-характеристика виховної роботи на кожному факультеті за 

поточний навчальний рік реєструється у загальному відділі і подається голові 

Ради з організації виховної роботи в ЧДТУ,  проректору з гуманітарно-виховних 

питань один  раз на навчальний рік – до 10 червня. 

2.6 Атестаційна комісія Ради з організації виховної роботи на основі довідки-

характеристики аналізує стан діяльності виховної роботи на факультетах та 

оцінює її, визначає кращу виховну роботу на факультеті університету у 

поточному навчальному році.  

2.7. Звання "Краща виховна робота в університеті" присвоюється наказом 

ректора ЧДТУ на підставі рішенням Ради з організації виховної роботи в ЧДТУ. 

  

III. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

3.1 Виховна робота в університеті за навчальний рік оцінюється за наступними 

показниками: 

- наявність необхідної документації (папка заступника декана з виховної роботи 

на факультеті); 

- наявність плану проведення організаційно-виховних заходів та його реалізація; 

- звіт заступника декана з виховної роботи факультету; 

- робота кураторів на факультеті; 

- проведення відкритих виховних занять на факультеті; 

- участь студентів факультету в заходах університету; 
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- організація спортивно-оздоровчої роботи серед студентів та викладачів  

факультету; 

- дотримання студентами факультету правил внутрішнього розпорядку; 

- проведення виховних годин; 

- виховна робота зі студентами факультету в гуртожитку; 

- організація та участь у різного роду культурно-мистецьких заходах та інше. 

3.2 При підведенні підсумків Рада з організації виховної роботи в ЧДТУ оцінює, 

яким чином виховна робота на факультеті сприяла реалізації виховної роботи 

серед студентів, і в першу чергу її наступних цілей: 

- участь у формуванні згуртованості колективу факультету; 

- виховання громадянськості, патріотизму, любові до Вітчизни, повага до 

університету, факультету, до етичних норм суспільства, дотримання 

корпоративної культури; 

- надання допомоги студентам в плануванні самостійної роботи, виконанні ними 

навчального графіка; 

- посилення мотивації діяльності студентів, розвиток потенційних творчих 

здібностей студентів; 

- інформованість: матеріальне становище і духовні потреби студентів, 

індивідуальні особливості, схильності і захоплення, умови життя і побуту 

студентів; 

- надання допомоги студентам-сиротам, студентам з обмеженими 

можливостями, малозабезпеченим студентам факультету; 

- спільна участь викладачів зі студентами в підготовці і проведенні культурно-

масових, національно-патріотичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, 

екологічних акцій тощо; 

- ознайомлення студентів зі Статутом університету; 

- інформованість про стан справ в університеті; 

- доведення до відома студентів і роз'яснення наказів та розпоряджень 

Міністерства освіти і науки України, ректора університету стосовно навчання, 

життя і побуту студентів. 
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3.3 Вищевказане досягається за допомогою різноманітних форм виховної 

роботи, будь-яка з них враховується Радою з організації виховної роботи ЧДТУ 

при підведенні підсумків атестації виховної роботи на факультеті. Також Радою 

оцінюються і враховуються при підведенні підсумків новаторські ідеї та їх 

втілення у виховній роботі на факультеті. Разом з тим Рада керується наступними 

типовими показниками, що характеризують виховну роботу: 

- проведення зборів на факультеті, підбір і партнерське консультування активу 

факультету; 

- участь студентів факультету в заходах за планом навчально-виховної роботи 

університету; 

- участь заступника декана з виховної роботи, куратора і студентів факультету в 

житті гуртожитку, допомога у вирішенні побутових проблем студентів; 

- створення на факультеті атмосфери нетерпимості до порушень прав, 

аморальних вчинків, пияцтва, наркоманії, булінгу; 

- організація зустрічей з випускниками університету, ветеранами Другої світової 

війни та учасниками АТО, видатними людьми; 

- підтримка зв'язку з випускниками закладу вищої освіти; 

- надання допомоги студентам в організації навчання, вирішенні виникаючих 

труднощів; 

- залучення студентів до культурно-масової роботи, спортивних секцій, 

художньої самодіяльності, клубів за інтересами, гуртків; 

- підтримка зв'язку (у необхідних випадках) із законними представниками 

студентів; 

- тісний зв'язок з Радою з організації виховної роботи в ЧДТУ, студентським 

самоврядуванням; 

- представлення студентів факультету до заохочень або стягнень; 

- рівень вихованості студентів: активна національно-громадянська позиція, 

потреба в морально-культурній поведінці, дотримання здорового способу життя, 

гуманістична спрямованість, трудова, естетична, фізична вихованість, прагнення 

й уміння працювати над собою. 
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IV. ФОРМИ МОРАЛЬНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО  

ЗАОХОЧЕННЯ ФАКУЛЬТЕТУ 

"КРАЩОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТІ" 

4.1 Для факультетів, які за підсумками навчального року мають найкращі 

показники з усіх видів діяльності, деякими з форм морального та матеріального 

заохочення можуть бути: 

- нагородження "Дипломом" переможця факультету; 

- матеріальне заохочення заступника декана з виховної роботи, кураторів 

найкращих академічних груп на факультетах та інші види заохочення. 

  

V. ПОРЯДОК ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗВАННЯ  

"КРАЩА ВИХОВНА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ" 

5.1 Факультет підтверджує звання "Краща виховна робота в університеті" у 

встановленому порядку один раз у навчальному році (до 10 червня). 

 

VI. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ ЗВАННЯМ  

"КРАЩА ВИХОВНА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ" 

6.1 Нагородження факультету (чи факультетів) Дипломом "Краща виховна 

робота в університеті" проходить на Урочистих зборах професорсько-

викладацького складу, співробітників та студентів вкінці серпня місяця. 

 

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1 Внесення змін та доповнень до цього положення здійснюється вченою радою 

ЧДТУ. 

7.2. Вважати таким, що втратило чинність “Положення про кращу виховну 

роботу в Черкаському державному технологічному університеті” затверджене 

вченою радою ЧДТУ (протокол № 9 від 15.04.2013 р.). 
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	- ознайомлення студентів зі Статутом університету;
	- інформованість про стан справ в університеті;
	- доведення до відома студентів і роз'яснення наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, ректора університету стосовно навчання, життя і побуту студентів.
	3.3 Вищевказане досягається за допомогою різноманітних форм виховної роботи, будь-яка з них враховується Радою з організації виховної роботи ЧДТУ при підведенні підсумків атестації виховної роботи на факультеті. Також Радою оцінюються і враховуються п...
	- проведення зборів на факультеті, підбір і партнерське консультування активу факультету;
	- участь студентів факультету в заходах за планом навчально-виховної роботи університету;
	- участь заступника декана з виховної роботи, куратора і студентів факультету в житті гуртожитку, допомога у вирішенні побутових проблем студентів;
	- створення на факультеті атмосфери нетерпимості до порушень прав, аморальних вчинків, пияцтва, наркоманії, булінгу;
	- організація зустрічей з випускниками університету, ветеранами Другої світової війни та учасниками АТО, видатними людьми;
	- підтримка зв'язку з випускниками закладу вищої освіти;
	- надання допомоги студентам в організації навчання, вирішенні виникаючих труднощів;
	- залучення студентів до культурно-масової роботи, спортивних секцій, художньої самодіяльності, клубів за інтересами, гуртків;
	- підтримка зв'язку (у необхідних випадках) із законними представниками студентів;
	- тісний зв'язок з Радою з організації виховної роботи в ЧДТУ, студентським самоврядуванням;
	- представлення студентів факультету до заохочень або стягнень;
	- рівень вихованості студентів: активна національно-громадянська позиція, потреба в морально-культурній поведінці, дотримання здорового способу життя, гуманістична спрямованість, трудова, естетична, фізична вихованість, прагнення й уміння працювати на...
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