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4.5. ЗacтyПIlикy Гoлoви PaДи зMеHIIIyсTЬся нaBчaЛЬне нaBaнTaх(eнI{я y кlЛЬ- :

кoстi 200 гoдин.

4.6. Членствo в Paдi BpaxoByrTЬсЯ y пiдсyмкoBoМy щоpi.lнoмy pейтинГy Bи-

кЛaДaЧa (дo 50 бaлiв).

4.7. Зa peзyпЬтaтиBlly po6oтy в Paдi до pейти}rгy BикJIaДaчa мoжJrиBе Дo-

.цaTкoBe нapaxyBaння aдмiнiстpaтивниx бонyсiв.

5. Пopядок пpийняTTя pilшень

5.1. ПpaвoмipllиМ зaсiДaнняPaДvl с тoдi, кoли I{a IIЬoI\лy пpисyтнi двi ще-
.ГИHИ iТ склaдy.

5.2. Уxвaли нa зaсiдaннЯх Pa.ци пpиймaroться бiльtпiстro голосiв.

б. ПoвнoBaI(еHl|я PaДи

6.1. Paдa з гyrиaнiтapнoГo BихoBaнI{,I Мar ПpaBo:

- oДеpщrBaти B yстalloвлеrтolvty пopяДКy нeoбхiднi мaтеpiaли вiД пiдpoздiлiв yнi

BеpсиTеry, дiяльнiсть якI.D( безпoсеpеДнЬo сТoсyrTЬся вlо<oвнoТ poбoти;

- y paзi необxiднoстi зaпpoIIIyBaTи нa свoТ зaсi.цaння кеpiвникiв iнtпиx пфoздiлiв,

,цiяльнiсть якI,D( безпoсеpeДI{Ьo сToсyrTься BID(oBHoГo Пpoцrсy;

- Зaщrч31и пpoвiдних фaхiвцiв yнiвеpсиTеry тa iнцlих зaшla.цiв мiстa з метoto пiд.

BищeнI{я piвня вlоroвнoТ poботи;

- IIaПpaBЛяТи членiв PaДи нa семiнapи' a Taкo}к в iнrпi }IaBЧuUIЬt{i зaклaди мiстa

тa кpaТни' з МеToIo BиBЧенIя дoсвiщ, вlо<овнoТpoбсrги;

- IIaпpaBляти llJlенiв Paди нa зaсiдaння кaфедp' нapaди кypaтopiв фaкyльтетiв з

ПиTaнЬ виxoвнoi poбoти;

6.2. Гoлoвa Pa.ци пpе.цсTaBляе iТ нa зaсi.цaнняx peкTopaTy тa Bненoi paди yнi

BеpсиTsТy з ПиTaнЬ вlо<oвнoipoбoти. 't
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- poЗBиToк сTy.це}ITсЬкoГo сaMoBpЯДУBaНHЯ нa фaкyлЬTеТax Ta B rypTo)киT-

кax:

- opГaнlЗaцlинo-МеToДиЧHе зaoеЗПеЧенtlЯ ПpoсBlTIIицЬкol скЛaДoBol BиxoB-

HoГo пpoцrсy, (спiвпpaця з I{eнTpoМ сoЦiaльнoТ слyжби сiм'Т тa мoлoдi

Жoвтневoгo paйoнy, oблaсHиМ цrнTpoМ ПЛaнyBaння сiм'Т, блaгодiйним

фoндoм 
''Мiiкнapo.цний Aльянс з BIJVCПII'' тoщo);

. кoop.цИHaЦ|Я,IUra}Тyвaння' poзpoбкa pекoмендaцiй щoДo opгaнiзaцiйнo - пе.цaгoгi-

.тнoТ pоботи y Ц/pгo)кI,ITкаx; :

. спpияI{I{я opraнlзaцll ПoЗaaУДИTopнptx зaХoДlB' сПpяМoBaниx Ha poЗBиToк с]УДе-

нтськoТTBopЧoсTi тa.цoзвiлля (мiжфaкyJIЬТеTськi iгpи кBК, ''СryдeнтсЬкa Beс-
. H?'', BисTaBки' TеМaTшIнi веuopи, твоpнi кoнКypси тощо); зaoxoЧеIllilо сry.цеI{TiB,

BикJIaдaчiв, aспipalrгiв, спiвpoбiтникiв yнiвеpсrгетy Дo тBopЧoю aМaTopсTBa;

. BизIIaЧення Ta ПЛaHyBaHнЯ зaxoдiв, якi спpямoвaнi нa фiзи.rне oзДopo-

Bлеtltlя сry.Цeнтiв (зaняття сПopToМ, пpoфiлaктopiй, xapЧyBaнIlЯ B сry.цеtlT.

сЬкиx i.цaльняx' CoT ,,!sr6oвиГ,t гaй'' тoщо).

4. CтрyкTypa Ta opгaнiзaцiйнi зaсaДи Paди

4.|. Paдa фоpмyсться iз ПpеДсТaBникiв кaфедp Ta сTpyкTypHих пiдpoздiлiв, якi

opгaнiзaцiйно Ta МеTo.цичIlo зaбезпечyloTЬ oснoвнi HaПpяМи нaцioнaлЬHo . BиxoB.

нoТ дiяльнoстi (n.2), зaсTyIIIrикiв декaнiв з виxoвноТ poбoTИ Ta кеpiвникa lТсI,rxoлoгo.

ПеДaГoГlчtIoГo ценTpy.

4.2. Ha пoчaTкy t{oBoгo нaBЧaЛьнoГo poкy Зa rrpoПoзицiями пiдpoздiлiв

yнiвеpсиTeTy скЛaДaсTЬся Плaн нaBЧ€lJIЬ}Io-BиxoBI{oТ pоботи Зa нaПpяМaМи (l. 2) тa

ПЛaH poбoти Paди.

4.з. PaДa пpoBo.циTь зaсiДaнНЯ ДЛЯ зaтвrр.цжeнHя плaтIy' poЗгляДy питaнЬ з

ryмaнiтapнoГo BиxoBaI{H Я Ta aНaJIiзy пiдсyмкiв своеТ дiяльнoстi не МенIIIе o.цнoгo pa-

зy Ha Двa мiсяця.

4.4. ПpoтяГoМ сеМесTpy ЧЛеHи Paди ПЛal{ytoTЬ сBoto pобoтy зa вiДпoвiдними

I{aПpЯMaМи Ta ГoTyIотЬ poЗГЛЯД питaнь нatзaсiДa}Illя PaДи.



. iнтелекТy€lЛЬHo-.цyХoBне Ta есTеTичне - кaфедpa фiлосoфiТ, бiблioтекa i стy-

,цеt{тсЬкии кЛyo;

- гpoмaДсЬкo-ПpaBoBr - кaфедpa еконoмiчноТ теоpiТ;

. МopсlJIЬHе - кaфедpa соцioлoгiТ пpaцi Ta yПpaBлiння, фiлoсoфiТ тa кaфедpa

lнoЗеMl{иx MoB;

. пpoфесiйнo-тpy.цoBе - виПyскaroчi кaфедpи, вiддiл МapкеTиI{ry, HTTМ,

вiддiл мiжнapoдниx зв'язкiв;

eкoлoгiчне. кaфе,цpa THP тa екoлoгiТ;

фiзи.rне BиxoBaIIня Ta BПpoBaД)кення з.цopoBoгo спoсoбy жиTTя. кaфедpa фi.

зичнot кyЛЬTypи' сПopTy тa здopoв'я.

1. Oснoвнi зaB.ЦaHHя тa фyнкuii

oснoвниl}tlr заBДaIrняMи Paди с:

- зaбезпeЧel{}Iя сисTеI\dIloстi тa пoслiдовнoстi yсix етaпiв BI,D(oBaIrн'I.стyдeтпiв;

- кoopДинaцiя poбoти всiх opгaнiзaтopiв BиxoBнoГo Пpoцесy' a сaMе: ЗaсryП.

никiв дeкaнiв, кoлекTиBiв кaфещ' КypaTopiв aкaДeмiчних гpyп, бiблioтеrсer' My-

зеro ДBHЗ У.[ry, opгaнiв сryдеHTсЬкoГo сaМoBpЯДyBaння, пpoфкoшIy' сryДеIIT-

сЬкoгo кryбy, кггyбiв зa irrгерсaМи Toщo;

- МеToДичнa poбoтa щo.цo Пotllyкy' B.цoскot{ulЛеtlня Ta BПpoBa.цxtеl{tlЯ нoвиx iн-

дивiryальнI{x, lpyПoBl,tx' МaсoBltx фop* виxовнoТ poботи.

Фyнкцii:

. мeToДиЧнa .цoПoМoГa дiяльнoстi кypaтopa aкaДемiчнoТ гpyПи;

. opГaFriзaцiя poботи ''TIIкoли кypaтоpa'';

. aкTиBiзaцiя pобoти кaфедp - ГoЛoBних суб'сктiв }IaBчaJIЬI{o-BиxoBI{oгo

Пpoцесy сеpеД сry.Центiв;

- poзpoбкa пoлoженЬ' yЧaсTЬ y ПpoBеДеннi кoнкypсiв I{a кpaщoГo кypaTopa' Ha

кpaщy aкa.цeМlчI{y Гpyrтy, кpaщий гypTox(иТoк тoщo;



1. Зaгaльнi пoлolкення:

l.1. Paдa з гyмaнiтapнoГo BиxoBaI{ня (дaлi-Paдa) r пoстiйнo .цiroчим кoлe-

гiaльним .цopa.цчиM Ta BикoнaBчиМ opГaнoМ Пpи кеpiвництвi yнiвеpсиTeTy.

Метorо poбoти PaДи r BизнaЧеHHя Ta кoop.цинaЦiя всiеТ виxoвнoТ дiяльнoстi

пеДaгoгiчнoгo кoЛекTиBy; пpийняття pirпенЬ з нaйвaжливitпиx ПиTaнЬ жиTTя сTy.

.ценTстBa тa в paзi неoбxiДнoстi poзpoбкa pекoмellдaцiй ЩoДo poзгЛяДy ix нa зa-

сiдaннях pекTopaТy aбo BченoТ PaДи ДBHЗ УДxTУ.

|.2. СклaдPaДи зaTBеp.цжyсTЬся IlaкaзoМ рекTopa o.цин p€tз IIa Tpи poки.

1.3. У свoiй .цiяльнoстi PaДa кеpyrTься зaкoнoМ УкpaТни ''Пpо виЩУ

oсвiтy'', Деp}кaBниМи .цoкyМенTaми' pirпеннямИ Ta нaкaЗaМи Miнiстеpствa oсвiти i

IIayки УкpaТни, a Taкo)к Cтaтyтoм ДBHЗ УДХTУ' ''Пpaвилaми BнyTpilпньoгo poз-

I]opЯ.цкy yнiвеpситетy'' i цим Пoложенt{яМ.

|.4. Ha Paдy poзпoBсIoД)I(yrTЬся дiя ПoсTaнoB BченoТ PdДИ, нaкaзiв i pоз-

ПopяД)кенЬ prкTopa yнiвеpсиTеTy, якi сToсyIoTЬся opгaнiзaцiТ BиxoBtloГo IIpoце-

сy, пoбyтy тa дoзвiлля сryдeнтiв.

l.5. Paдa с вiльнorо вiд втpyнa:н:нЯ полiтичних пapтiй, pyxiв i opгaнiзaцiй. Bo-

Нa спiвпpaцrое з пo.цiбними сTpyкTypaМи iнtших Bищиx I{aBчЕIJIЬ}Iих зaклaдiв

м. !нiпpoПеTpoBсЬкa' BиBчaс Тх .цoсвiД, a Taкoж aкTиBHo спiвпpaцIoс з yсiмa гpo-

Ma.цсЬкими oб'eдт{aнIlями, Щo .цiтoть в yнiвepситeтi (Пpофкoм, Paдa ветepaнiв,

КCМ тoщo).

2. oснoвнi нaпpями нацioIIаЛьtlo.BиxoвноТ Дiяльнoстi

oснoвнi нaПpяМи нaЦioнaлЬнo-BихoвнoТ дiяльнoстi PaДи Bизнaчeнi згiдно з
..Кoнцепцiсrо нaцioнaлЬнo-ПaTpioтичнoгo BиxoBaHня МoЛoдi'' (нaкaз МoH УкpaТни

вiд 29.|2.09 p. Ns Il9 - 9|7). opгaнiзaцiйнo Ta МеTo.циЧtlo зaбезпечyloTЬ цi нaпpями

нaстyпнi кaфедpи тa пiдpoздiли yнiвеpсиTеTy:

- нaцioнzlllЬнo-Пaтpioти.rне - кaфедpa iстopiТ тa yкpaiнoзHaBсTBa' мyзей yнi-

a\t
Bepситеry, P aдa ветеpaнiв;


