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1. Загальні положення
1.1. Відділення з виховної роботи Васильківського коледжу Національного
авіаційного університету є структурним підрозділом коледжу та призначений
для організації проведення роботи щодо формування і розвитку у студентів
необхідних професійних якостей, моральної самосвідомості, високої духовної
культури, почуття патріотизму, що має забезпечити зміцнення правопорядку,
згуртування студентських колективів.
1.2. Відділення виховної роботи підпорядковується безпосередньо заступнику
начальника коледжу з навчально-виховної роботи, організовує роботу та несе
відповідальність за реалізацію гуманітарної політики держави у
Васильківському коледжі НАУ, морально-психологічний стан викладачів та
студентів, дієвість заходів щодо зміцнення дисципліни.
1.3. У своїй діяльності Відділення виховної роботи керується Конституцією
України, законами України, наказами і директивами Міністерства освіти і
науки України, 1 Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства сім'ї, молоді і сорту України, Міністерства культури і туризму
України, розпорядженнями НАУ та ВК НАУ, чинними законодавчими та
нормативно-правовими актами з питань гуманітарної політики держави.
2. Завдання та функції Відділення виховної роботи
2.1. Основними напрямками діяльності Відділення виховної роботи коледжу є:
- морально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу;
- організація виховної роботи щодо зміцнення морально-психологічного стану
працівників та студентів коледжу;
- культурно-виховна і просвітницька робота;
- використання технічних засобів виховання за призначенням з дотриманням
норм і правил, встановлених відповідними інструкціями та настановами по
експлуатації;
- науково-методичне та дидактичне забезпечення виховної роботи у коледжі;
- формування банку даних пільгових категорій студентів та індивідуальна
робота зі студентами зазначених категорій;
- індивідуальна робота зі студентами, які потребують посиленої педагогічної
уваги та важковиховуваними діти;
- проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності під час поза аудиторної,
поза вузівської діяльності (інструктажі перед літніми та зимовими канікулами,
тижневики безпеки дорожнього руху, позапланові інструктажі за потреби).
2.2. Основними завданнями Відділення виховної роботи коледжу є:
виховання студентів відповідно до Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді України;
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- розвиток та підтримання на належному рівні необхідної матеріальної бази
морально-психологічного забезпечення, засобів загальної, цільової та
спеціальної психологічної підготовки;

впровадження комплексу культурно-просвітницьких заходів, організація
правового, патріотичного, морального естетичного, фізичного виховання
студентів і працівників коледжу;
- пропаганда духовної, історичної та культурної спадщини українського народу
і задоволення естетичних потреб студентів та працівників коледжу;
- утвердження основ здорового способу життя серед студентського
контингенту;
- організація співпраці зі службами у справах дітей та молоді, ювенальною
поліцією, громадськими організаціями тощо з метою профілактики негативних
явищ серед молоді ВК НАУ;
- допомога в діяльності органів студентського самоврядування ВК НАУ;
- формування свідомості особистості: бесіди, лекції, ■методи дискусії,
переконання, навіювання, приклад;
- організація діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду
суспільної поведінки;
- стимулювання навчальної діяльності і поведінки;
- вдосконалювати практичні уміння і навички самовиховання студентів.

3. Керівництво відділенням виховної роботи
3.Організацію роботи
та реалізацію планів відділення виховної роботи
забезпечує заступник начальника коледжу з навчально-виховної роботи.
Контроль за організацією роботи та реалізацією планів відділення, виховної
роботи здійснює начальник коледжу.
.........
3.1 До складу відділення виховної роботи входять методист, соціальний
педагог, психолог, педагог - організатор, особи, які мають повну вищу освіту
відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст).
4. Права
4.1. Відділення виховної роботи має право:
- відпрацьовувати та вносити пропозиції для прийняття начальником коледжу
рішень з питань виховної роботи, організації гуманітарної і моральнопсихологічної підготовки студентів та працівників коледжу;
- одержувати від кураторів необхідну інформацію про студентів;
- за дорученням начальника коледжу здійснювати взаємодію з органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями, щодо здійснення заходів по реалізації державної гуманітарної
політики у коледжі, масмедіа, творчими та трудовими колективами;
- надавати рекомендації, характеристики щодо студентів на засідання
Педагогічної ради, стипендіальної комісії;
- матеріальні та моральні заохочення відповідно до чинного законодавства;
- на захист честі та гідності працівників відділення згідно чинного
законодавства.

5. Відповідальність відділення виховної роботи
5.1. Відповідальність за роботу відділення виховної роботи покладається на
заступника начальника коледжу з навчально-виховної роботи.
5.2. Працівники відділення виховної роботи
несуть відповідальність за
виконання розпоряджень начальника -коледжу та заступника начальника
коледжу з навчально - виховної роботи.
5. 3. У своїй роботі керуються чинними нормативно-правовими актами та
діють у межах посадових інструкцій.

Заступник начальника коледжу
з навчально-виховної роботи

В.П. Гниліцький

