
ЗАТВЕРДХtЕIIО
рirшенням Педагогiчноi ради
Вiдокремленого структурного
пiдроздiлу <<По;lтавський фаховий
коледж Нацiонального юридичного
унiверситету iMeнi Ярослава Мудрого>>

вiд 30 березня 2022 року лЪ 8)

розпорядженням
.2022 року NЬ 25

CTAPOCTIHA

ПОЛОЖЕННЯ

"9,!^UД МУ
.'(од зslаl

про Раду з соцiально-виховноi роботи

Вiдокремленого структурного пiдроздiлу <<Полтавський фаховий коледж

На цiонал ьного юридич ного унiверситету iMeHi Ярослава Мудрого>>

Полтава 2022



 

1. Загальні положення 

1.1. Дане положення визначає компетенцію і основні напрями діяльності, 

регламентує порядок формування і роботи Ради з соціально- виховної роботи 

Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж 

Національного юридичного університеті імені Ярослава Мудрого» (далі - 

Коледж). 

1.2. Рада з соціально-виховної роботи (далі - Рада) є консультативним та 

дорадчим органом. 

1.3. Рада створюється з метою координації позанавчальної і соціально-

виховної роботи структурних підрозділів Коледжу і об’єднань здобувачів 

освіти (далі – студентів). 

 

2. Склад Ради і порядок її формування 

2.1. Рада з соціально-виховної роботи формується один раз на рік. Склад 

Ради затверджується наказом ректора Університету за поданням директора 

Коледжу. 

2.2. До складу Ради входять: 

- заступник директора з навчально-виховної роботи (голова Ради); 

- заступник голови Ради; 

- секретар Ради; 

- класні керівники (куратори); 

- викладачі спортивного виховання; 

- бібліотекар; 

- голова органу студентського самоврядування  Коледжу; 

- представник профкому студентів; 

- голова волонтерського руху Коледжу; 

- викладач-хореограф; 

-         культорганізатор; 

-         вихователі; 



- соціальний педагог; 

-         психолог. 

2.3. У разі потреби до роботи в Раді можуть залучатися  викладачі, фахівці та 

інші особи. 

 

3. Основні завдання діяльності Ради 

3.1. У своїй діяльності Рада вирішує наступні головні завдання: 

- визначення найбільш ефективних форм і методів виховної роботи 

відповідно до Положення про соціально-виховну роботу зі студентами 

Коледжу; 

- координація виховної роботи зі студентами Коледжу з метою реалізації 

політики виховної роботи в Коледжі; 

- розробка пропозицій і рекомендацій із вдосконалення соціально- 

виховної роботи в Коледжі; 

- розробка локальних нормативних і методичних документів з питань 

соціально-виховної роботи зі студентами; 

- виявлення і аналіз соціально-психологічних проблем у студентському 

середовищі, визначення шляхів їх вирішення; 

- узагальнення і розповсюдження досвіду організації виховної роботи у 

Коледжі. 

 

4. Повноваження Ради 

4.1. Отримувати від підрозділів Коледжу інформацію з питань, що 

належать до її компетенції. 

4.2. Взаємодіяти з органами державної влади і місцевого самоврядування, 

відповідальними за реалізацію молодіжної політики. 

4.3. Заслуховувати інформацію про стан виховної роботи в підрозділах 

Коледжу. 

4.4. Заслуховувати річні звіти класних керівників (кураторів) груп, 

вихователів про виконання планів соціально-виховної роботи. 



4.5. Вносити на розгляд педагогічної ради Коледжу питання соціально-

виховної роботи. 

 

5. Організація роботи Ради 

5.1. Рада працює за планом на поточний навчальний рік.  Рада готує 

пропозиції із фінансування виховних заходів на наступний фінансовий рік. 

5.2. Доводить інформацію про стан соціально-виховної роботи та ухваленні 

рішень з питань соціально-виховної роботи. 

5.3. Для підготовки питань до обговорення на засіданнях Ради створюються  

робочі групи з числа членів Ради, а також викладачів, співробітників і 

студентів Коледжу. 

5.4. Засідання Ради проводяться не менш одного разу на два місяця. 

5.5. Роботу Ради організовує секретар Ради. 

5.6. Рада із соціально-виховної роботи зі студентами у своїй діяльності 

підзвітна директору Коледжу. 


