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ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ виховної та культурно-масової роботи 

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1  Відділ виховної та культурно-масової роботи (далі ВВКМР)  є  

самостійним структурним підрозділом Кременчуцького національного 

університету (далі – КрНУ) і підпорядковується Першому проректору. 

1.2 ВВКМР створюється, реорганізовується та ліквідовується наказом 

ректора. 

1.3 У своїй діяльності ВВКМР  керується Конституцією України, Законами 

України, Указами Президента, Постановами Верховної Ради, Кабінету Міністрів 

України, нормативними документами  Міністерства освіти і науки України інших 

органів державної влади з питань організації освітнього процесу, молодіжної 

політики і виховання, Наказом МОН України від 29.08.2019 р. № 1038 « Про 

внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 

641», Програмою національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 

Полтавській області на 2016-2020 рр., Статутом КрНУ,  Стратегічною програмою 

розвитку КрНУ, Концепцією національно-патріотичного виховання в 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського на 

2021- 2025 рр., наказами ректора, положенням про ВВКМР. 

1.4 Діяльність ВВКМР спрямована на створення оптимальних  умов для 

розвитку творчості, ініціативності, критичного мислення студентів та виховання 

гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної і національно-

свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими 

духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й 

самовдосконалення. 

1.5 ВВКМР очолює начальник, який має вищу освіту і стаж роботи не 

менше трьох років та призначається ректором.  

 

2 ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

Основними завданнями ВВКМР є: 

 

2.1 Організація, координування та контроль виховної та культурно-масової 

роботи в КрНУ. 

2.2 Розробка концепції виховної роботи, комплексного та щорічного планів 

виховної роботи, плану культурно-масових заходів КрНУ та забезпечення їх 

виконання. 

2.3 Забезпечення виконання наказів, розпоряджень, інструктивних листів з 



виховної роботи, молодіжної політики. 

2.4 Всебічне сприяння культурному, психічному, духовному, фізичному та 

творчому розвитку студентської молоді, виховання у неї почуття громадянської 

свідомості та патріотизму.  

2.5 Забезпечення безпосередньої участі студентів у організації культурно-

масової роботи та молодіжної політики КрНУ. 

 

3 ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

Основними функціями ВВКМР є: 

3.1 Сприяння та контроль за складанням планів виховної та культурно-

масової роботи структурних підрозділів КрНУ– кафедр, факультетів та інститутів, 

включення їх до загальноуніверситетської концепції виховної роботи, 

комплексного  та щорічного планів виховної та культурно-масової роботи. 

3.2 Спільно із заступниками деканів факультетів і директорів інститутів  

організація роботи кураторів навчальних груп, надання методичної та практичної 

допомоги структурним підрозділам КрНУ та органам студентського 

самоврядування в організації культурно-масової роботи. 

3.3 Всебічне сприяння формування у студентів громадянської та 

національної позиції, прищеплення віри у верховенство права, що є єдиною 

гарантією свободи людини. 

3.4 Організація заходів щодо розвитку української культури та українських 

загальнонаціональних цінностей, загальної культури студентства, збагачення його 

естетичного смаку. 

3.5 Організація заходів, спрямованих на виховання здорового способу 

життя, усвідомлення його престижності. 

3.6 Організація діяльності творчих колективів, виявлення та підтримка 

молодих талантів, надання їм можливості реалізувати свій творчий потенціал, 

залучення молоді до пізнання світових культурних цінностей. 

 3.7 Організація роботи щодо формування естетичних ідеалів, почуття 

прекрасного, індивідуальної естетичної культури, духовного збагачення 

особистості, популяризації серед молоді змістовного культурного дозвілля. 

3.8 Сприяння широкому залученню студентів до діяльності органів 

студентського самоврядування, розвитку його прогресивних форм. 

3.9 Вивчення проблем студентської молоді, створення необхідних умов 

діяльності молодіжних організацій з метою повноцінного соціального 

становлення та розвитку молоді. 

3.10 Забезпечення висвітлення у ЗМІ культурно-масових заходів, 

спрямованих на формування моральних і духовних цінностей, національного та 

патріотичного виховання, здорового способу життя, що здійснюється у КрНУ. 

3.11 Підтримка WEB-сторінки ВВКМР на сайті КрНУ та анонсування 

виховних і культурно-масових заходів з метою інформування суб’єктів освітнього 

і культурно-масового процесу та користувачів мережі Інтернет про організацію 

такої роботи та молодіжної політики в КрНУ. 

3.12 Співпраця з органами студентського самоврядування міста та області, 

молодіжними, громадськими, благодійними організаціями, представниками 



органів державної влади та місцевого самоврядування. 

3.13 Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони 

праці, техніки безпеки, протипожежних правил та виробничої санітарії. 

 

4 ПРАВА ВІДДІЛУ 

Співробітники ВВКМР мають право: 

4.1 Мати належні умови праці. 

4. 2 Отримувати інформацію від керівників структурних підрозділів, 

необхідну для виконання посадових обов’язків. 

4.3 Брати участь у нарадах, що стосуються роботи ВВКМР. 

4.4 Вносити пропозиції стосовно організації роботи відділу, проведення 

заходів, діяльності творчих колективів. 

4.5 Ставити перед ректоратом питання, які стосуються покращення  

виховної та культурно-масової роботи. 

4.6 Користуватися матеріально-технічною базою КрНУ (приміщеннями, 

комп’ютерною, звукопідсилювальною, обчислювальною, розмножувальною 

технікою тощо). 

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Співробітники ВВКМР несуть відповідальність за: 

5.1 Дотримання  розкладу репетицій та  запланованих заходів. 

5.2 Виконання обов’язків, викладених у посадових інструкціях. 

5.3 Матеріально-відповідальні особи ВВКМР несуть персональну 

відповідальність за збереження та стан матеріальних цінностей, що перебувають 

на обліку за ними. 

5.4 Змістовність сценаріїв, якість художніх номерів та постановок, 

своєчасне і якісне технічне забезпечення заходів. 

5.5 Дотримання правил безпеки праці та пожежної безпеки на робочих 

місцях під час репетицій та проведення заходів, а також за безпеку студентів. 
 

6 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ 

ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

6.1 ВВКМР співпрацює зі структурними підрозділами та відділами КрНУ, 

кафедрами, деканатами, органами студентського самоврядування факультетів, 

інститутів, університету, органами студентської профспілки з питань організації 

виховної та культурно-масової роботи.  

 

Нач. ВВКМР                            /Підпис/        Т. М. Плаксій 

 

Погоджено:  

Нач. ВК                                                     /Підпис/         І. В. Маслова 

 

Нач. ЮВ                                                    /Підпис /        Т. М. Слободяник 


