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1. Загальні положення
1. Це положення визначає правовий статус відділу з організації виховної та 

соціально-гуманітарної роботи ДВНЗ «ПДТУ» (далі - відділ з організації виховної 
та соціально-гуманітарної роботи), його права, завдання, функції і структуру.

2. Відділ з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи є 
структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Приазовський 
державний технічний університет» (далі - Університет), без права юридичної особи.

3. В ідділ з організації виховної та соціально-гум анітарної роботи 
безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

4. У своїй діяльності відділ з організації виховної та соціально-гуманітарної 
роботи керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України 
і постановами Верховної Ради України, наказами та керівними документами 
Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, іншими нормативно- 
правовими актами, а також цим Положенням.

5. Відділ з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи проводить 
свою діяльність на основі щорічних координаційних планів виховної роботи, що 
затверджуються наказом ректора та входять у «Регламент ДВНЗ «ПДТУ».

6. П олож ення про відділ з організації виховної та соціально- 
гуманітарної роботи затвердж ується наказом ректора Університету.

7. П осадові інструкції начальника та працівників відділу 
затвердж ую ться ректором  Університету.

8. Д іловодство у відділі з організації виховної та  соціально- 
гуманітарної роботи організовується та ведеться згідно із затвердженими 
інструкцією з д іловодства та номенклатурою  справ відділу.

9. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, матеріальне, 
соціальне і побутове забезпечення начальника і працівників відділу з організації 
виховної та соціально-гуманітарної роботи визначаються ректором Університету.

2. О рганізаційна структура
С труктура відділу з організації виховної та  соціально-гуманітарної 

роботи та  його ш тат затвердж ую ться наказом ректора Університету.
3. Основні завдання

1. Розробка проектів наказів, розпорядж ень та планів заходів за 
напрямком виховної та соціально-гуманітарної роботи в Університеті.

2. Методичне та організаційне забезпечення виховної та соціально-гуманітарної 
роботи, інформаційно-пропагандистського забезпечення, індивідуальної виховної 
роботи та профілактики правопорушень, культурно-просвітницької роботи, 
сприяння статутній діяльності громадських організацій Університету.

3. В иховна робота зі студентами У ніверситету, м ета якої - формування 
освіченої, всебічно розвиненої особистості.

4. С півпраця з громадськими, держ авними організаціям и та творчими 
спілками.

5. О рганізація зустрічей студентів та співробітників Університету з 
представниками громадських організацій, видатними лю дьм и України.

6. Ф ормування позитивного іміджу У ніверситету на міському, 
обласному, держ авном у і м іж народному рівнях.
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7. В ивчення, узагальнення досвіду організації виховної та соціально- 
гуманітарної роботи у вищ их навчальних закладах України та інших держав.

8. Запровадж ення найкращ их виховних практик.
9. Н адання соціальної підтримки студентам пільгових категорій 

відповідно до чинного законодавства:
1) д ітей-сиріт та  дітей, які позбавлені батьківського піклування, та осіб 

з їх числа;
2) осіб, які постраж дали внаслідок Ч орнобильської катастрофи;
3) ш ахтарів, які маю ть стаж підзем ної роботи не менш  як три роки;
4) осіб, батьки яких є ш ахтарями, які маю ть стаж  підзем ної роботи не 

менш як 15 років або загинули внаслідок нещ асного випадку на виробництві 
чи стали інвалідами І або II групи;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій;
6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у  районі проведення 
антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 
захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції;

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій 
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одерж аних під час масових акцій громадянського протесту;

8) дітей, які зареєстровані як внутріш ньо переміщ ені особи;
9) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю  І-ІІІ групи.
10. Сприяння організації патріотичного виховання, пропаганді кращих традицій 

навчального закладу, сумлінного ставлення до навчання та виконання обов’язків.
11. Методичне забезпечення організації роботи щодо підтримки на належному 

рівні дисципліїїи і законності, профілактики правопорушень в Університеті.
12. Н адання методичної допомоги в організації статутної діяльності 

громадським організаціям  У ніверситету (студентське самоврядування) та їх 
участі у виховном у процесі.

13. Залучення органів студентського сам оврядування до організації і 
проведення олімпіад, літніх ш кіл і конференцій, публічних лекцій тощо.

14. О рганізація бесід з провідними медичними спеціалістами області та 
міста на теми здорового способу життя, профілактики СНІДу, наркоманії та 
алкоголізму

15. С прияння розвитку творчих колективів університету та окремих 
талановитих виконавців, їх участі у міських, обласних, відомчих та 
республіканських заходах.

16. О рганізація проведення фестивалів, концертів, оглядів-конкурсів 
колективів худож ньої самодіяльності, виставок робіт самодіяльних 
художників та інш их заходів.

17. О рганізаційна та методична допомога керівникам підрозділів щодо 
організації культурно-масових заходів.



18. Підготовка та своєчасне подання звітної документації щодо 
діяльності Університету з виховної та соціально-гуманітарної роботи до 
Міністерства освіти і науки України, інших відомств за підпорядкуванням.

19. Проведення роботи зі студентами по виконанню положень 
•Кодексу корпоративної культури викладачів, співробітників, студентів, 
аспірантів, докторантів ДВНЗ «ПДТУ» та виконання вимог 
«Антикорупційної програми університету».

4. Функції
1. Координація діяльності структурних підрозділів, органів 

студентського самоврядування та співпраця з громадськими організаціями у 
справах молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.

2. Всебічне сприяння духовному та фізичному розвитку студентської 
молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму.

3. Створення умов та механізмів безпосередньої участі студентів у 
формуванні та реалізації молодіжної політики, виховної та соціально- 
гуманітарної роботи.

4. Забезпечення виконання наказів та розпоряджень, інструктивних 
листів з проблем національно-патріотичного виховання.

5. Розробка пропозицій з удосконалення організаційно-функціональної 
структури управління виховним та соціально-гуманітарним процесом в 
університеті і визначення функціональних обов’язків суб’єктів управління.

6. Координація діяльності структурних підрозділів, студентського 
самоврядування та співпраця з громадськими організаціями з питань 
виховної та соціально-гуманітарної роботи.

7. Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам, 
громадським організаціям, органам студентського самоврядування у проведенні 
спортивних та культурно-масових заходів (відзначення державних свят, пам’ятних 
дат, ювілеїв діячів науки, культури та мистецтв).

8. Сприяння широкому залученню студентів до діяльності органів 
студентського самоврядування, розвитку прогресивних форм самоврядування.

9. Вивчення проблем студентської молоді і створення необхідних умов 
діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального 
становлення та розвитку молоді.

10. Сприяння ініціативі та активності студентської молоді у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства.

11. Сприяння адресному захисту і підтримка соціально-вразливої 
частини молоді, а саме: студентів-інвалідів, сиріт, дітей з багатодітних та 
неблагополучних сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах.

12. Проведення систематичного аналізу стану виховного та соціально- 
гуманітарного процесу у структурних підрозділах університету.

13. Сприяння розвитку міжнародних студентських зв’язків, обмінів, 
контактів, співпраці з міжнародними молодіжними організаціями, рухами, 
представниками української діаспори.

14. Сприяння висвітленню в засобах масової інформації заходів з формування 
моральних та духовних цінностей, патріотичного виховання, здорового способу



життя, шо здійснюється структурними підрозділами, громадськими організаціями, 
□станами студентського самоврядування Університету.

15. Внесення пропозицій щодо морального і матеріального стимулювання та 
визначення кращих працівників і студентів за успіхи та досягнення у виховній та 
геніально-гуманітарної роботі, громадському житті Університету.

16. Організація спортивних та культурно-масових заходів на 
спортивно-оздоровчій базі Університету.

5. Керівництво
1. Відділ з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи 

очолює начальник відділу, який призначається та звільняється з посади 
наказом ректора Університету.

2. На посаду начальника відділу з організації виховної та соціально- 
гуманітарної роботи призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо- 
і-заліфікаційним рівнем спеціаліста (освітнім ступенем магістра) та практичний 
досвід роботи з особовим складом у вищих навчальних закладах не менше 5 років.

3. Начальник відділу з організації виховної та соціально-гуманітарної 
роботи підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

4. На час відсутності начальника відділу з організації виховної та 
соціально-гуманітарної роботи (відпустка, відрядження, хвороба) його 
обов’язки виконує фахівець відділу.

5. Начальник відділу з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи:
- здійснює керівництво діяльністю відділу та несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на нього завдань і функцій;
- організовує разом із відділом кадрів роботу з підбору та розстановки 

кадрів, підвищення кваліфікації працівників відділу;
- готує і вносить на розгляд ректору Університету пропозиції щодо 

заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників відділу;
- розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та 

підвищення ефективності роботи відділу, здійснює розподіл обов’язків між 
працівниками відділу;

- забезпечує дотримання працівниками відділу вимог Закону України «Про 
охорону праці» та додержання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

- виконує інші завдання, покладені на нього проректором з науково- 
педагогічної роботи.

6. Права і обов’язки
1. Відділ з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи має право:
- проводити перевірки структурних підрозділів Університету з питань 

організації виховної та соціально-гуманітарної роботи, профілактики 
правопорушень та попередження порушень службової дисципліни;

- одержувати необхідну інформацію та відповідні документи від 
структурних підрозділів Університету стосовно виховної та соціально- 
гуманітарної роботи;

- перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми 
перевірками;



- брата участь в оперативних нарадах, інших заходах з питань виховної 
та соціально-гуманітарної роботи, що проводяться в Університеті;

- вносити пропозиції щодо удосконалення виховної та соціально- 
гуманітарної роботи у структурних підрозділах Університету.

2. Відділ з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи 
зобов'язаний своєчасно доводити до керівництва Університету інформацію 
про надзвичайні події, інші правопорушення, способи реагування.

3. Кожен працівник відділу повинен виконувати вимоги чинного 
антикоруттці иного законодавства України та «Антикорупційної програми 
Дес чданого вищого навчального закладу «Приазовський державний 
технічний університет», затвердженої наказом ректора від 22 червня 2017 
№ Д-.5 «Про затвердження Антикорупційної програми університету».

7. Відповідальність
Відповідальність за неналежне і несвоєчасне виконання службових 

сунзсій, передбачених цим Положенням, несе начальник відділу.
2. Відповідальність працівників відділу встановлюється посадовими 

■струкціями.
8. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Відділ з організації виховної та соціально-гуманітарної роботи, у 
др-десі виконання покладених на нього завдань, постійно взаємодіє з іншими 
— ..-чутними підрозділами Університету. У своїх відносинах з ними 
керується нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 
України, наказами ректора Університету та цим Положенням.

Підготовлено:

Проректор з економіки та 
перспективного розвитку

Погоджено:

Проректор з науково-педагогічної 
роботи

Начальник планово-фінансового 
відділу

B. Ю.Дмитрієв

О.П.Чейлях

І.Ф.Чуть

C. В.Ларіонова


