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1. Загальні положення 

1.1. Соціально-виховна робота зі здобувачами освіти у 

Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (далі - 

Коледж) здійснюється відповідно до Закону України «Про фахову передвищу  

освіту», Статуту Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (далі – Університет), Положення про Відокремлений структурний 

підрозділ «Полтавський фаховий коледж Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого», рішень вченої ради Університету, 

рішень педагогічної ради Коледжу,  наказів і розпоряджень ректора 

Університету, розпоряджень директора Коледжу. 

1.2. Соціально-виховна робота зі студентами реалізується в спільній 

навчальній, науковій, виробничій і громадській діяльності здобувачів освіти     

(далі – студентами), викладачів, вихователів і співробітників, навчальних та 

інших структурних підрозділів. 

1.3. Основними напрямами соціально-виховної роботи зі студентами є: 

- сприяння діяльності студентських громадських організацій, клубів і 

об’єднань; 

- інформаційне забезпечення студентів, підтримка й розвиток їх 

соціальних ініціатив; 

- організація зайнятості студентів у позанавчальний час; 

- вивчення проблем студентства та організація психологічної 

підтримки, консультаційної допомоги; 

- проведення культурно-масових, фізкультурно-спортивних, науково - 

просвітніх заходів, організація дозвілля студентів; 

- організація громадянського і патріотичного виховання студентів; 

- створення і сприяння роботі творчих, фізкультурних, спортивних, 

наукових об’єднань студентів; 

- організація науково-дослідницької роботи студентів у позанавчальний 

час; 



- створення системи морального і матеріального стимулювання 

викладачів і студентів, що беруть активну участь в організації виховної 

роботи; 

1.4. Основні завдання соціально-виховної роботи зі студентами: 

- створення активного соціально-педагогічного середовища, що сприяє 

творчому саморозвитку та самореалізації студентської молоді; 

- формування у студентів етичних, духовних, культурних цінностей і 

потреб, етичних норм і загальноприйнятих правил поведінки в суспільстві; 

- залучення молоді до набуття соціального досвіду, успадкування 

духовних та культурних надбань українського народу; 

- відновлення і вшанування національної пам’яті; 

- задоволення потреб особи в інтелектуальному, культурному, 

естетичному і фізичному розвитку; 

- удосконалення професійної компетентності; 

- консолідація діяльності структурних підрозділів Коледжу щодо 

соціально-виховної роботи. 

 

2. Організаційна структура 

2.1. Загальне керівництво соціально-виховною роботою зі студентами 

здійснює адміністрація Коледжу в особі заступника директора з навчально-

виховної роботи. 

2.2. Керівництво окремими напрямами соціально-виховної роботи зі 

студентами можуть здійснювати голови циклових комісій Коледжу. 

2.3. Консультативним і дорадчим органом із соціально-виховної 

роботи в Коледжу є Рада з соціально-виховної роботи, яка діє відповідно до 

Положення про Раду з соціально-виховної роботи. 

2.4. Циклові комісії є основними підрозділами з організації соціально-

виховної роботи зі студентами, а також вихователі, які здійснюють соціально-

виховну роботу зі студентами у гуртожитку. 

2.5. Допоміжними структурами Коледжу, що здійснюють соціально-



виховну роботу є: студентська рада, бібліотека, спортивний комплекс                

(включає спортивний зал, тренажерний зал, басейн, спортивні площадки на 

території Коледжу та Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, спортивні секції тощо). 

2.6. Організацією роботи зі студентами  керують класні керівники 

(куратори) академічних груп, які безпосередньо підпорядковані головам 

циклових комісій. 

 

3. Функції органів керівництва 

3.1. Заступник директора з навчально - виховної роботи: 

- забезпечує розробку планів соціально-виховної роботи в Коледжі 

(річні, за необхідності поточні та інші ); 

- керує структурними підрозділами, що відповідають за соціально - 

виховну роботу. 

- контролює стан соціально-виховної роботи в Коледжі. 

- здійснює керівництво підготовкою і проведенням загальних заходів 

соціально-виховного характеру; 

- забезпечує організацію і підготовку засідань Ради з соціально-

виховної роботи зі студентами; 

- організовує співпрацю Коледжу з відповідними культурними, 

творчими установами і організаціями району, міста, області, регіону. 

3.2. Функції інших структурних підрозділів визначаються відповідними 

Положеннями, розпорядженнями директора Коледжу, тощо. 

3.3. Рада з соціально-виховної роботи Коледжу: 

- визначає найбільш ефективні форми і методи виховної роботи 

відповідно до Положення про соціально-виховну роботу зі студентами; 

- координує виховну роботу зі студентами в підрозділах Коледжу з 

метою реалізації політики виховної роботи в Коледжі; 

- розробляє пропозиції і рекомендації з удосконалення виховної роботи 

в Коледжі; 



- розробляє локальні нормативні і методичні документи; 

- аналізує соціально-психологічні проблеми у студентському 

середовищі, визначає можливість шляхів їх вирішення; 

- узагальнює і розповсюджує досвід організації виховної роботи в 

структурних підрозділах Коледжу. 

3.4. Голови циклових комісій здійснюють організацію і забезпечують 

проведення соціально-виховної роботи серед студентів. У коло обов’язків 

голови циклової комісії  входить: 

- планування та організація соціально-виховної роботи; 

- інформаційне забезпечення студентів і працівників Коледжу через 

пресу та інші засоби інформації; 

- розробка пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи 

соціально-виховної роботи, підготовка методичної і нормативної документації 

з організації виховної роботи  циклової комісії; 

- проведення аналізу й контролю позанавчальної роботи на циклових 

комісіях; 

- сприяння роботі органів студентського самоврядування, інших 

громадських організацій, клубів і об’єднань; 

- підготовка пропозицій щодо заохочення студентів за активну участь у 

суспільному житті Коледжу. 

Планування соціально-виховної роботи здійснюється на навчальний рік 

(за необхідності може здійснюватись посеместрово), включаючи 

позанавчальні заходи в гуртожитках. План соціально-виховної роботи 

затверджує педагогічна рада Коледжу. 

Голови циклових комісій  за результатами навчального року готують 

звіт про соціально-виховну роботу зі студентами, який може обговорюватися 

на засіданнях Ради з соціально-виховної роботи  Коледжу, вихователі та 

класні керівники (куратори) звітують на ній в обов’язковому порядку. 

 


