Загальні положення

I.

1.1. Центр виховної роботи та культурного розвитку (далі – Центр) є
структурним підрозділом

ДВНЗ

«Тернопільський державний

медичний

університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (далі  Університет),
який організовує і координує виховну роботу в Університеті.
1.2. Мета діяльності Центру – забезпечення культурного, інтелектуального
та духовного розвитку студентської молоді, виховання поваги й любові до рідної
землі, українських традицій, національних святинь, формування свідомого
громадянина – патріота Української держави, популяризація здорового способу
життя (спортивно-оздоровча робота), заходів щодо діяльності волонтерського
руху, морального, екологічного, фізичного виховання.
1.3.Основні нормативні документи, що регламентують роботу Центру:
Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», накази
та інші нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України та
Міністерства

охорони

здоров’я

України,

«Концепція

національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», Статут Університету, рішення
вченої ради і ректорату Університету, Правила внутрішнього розпорядку
Університету,

«Колективна

угода

між

адміністрацією

і

первиною

профспілковою організацією ТДМУ», «Положення про Інститут кураторів
студентських академічних груп» і «Положення про центр виховної роботи та
культурного

розвитку

ДВНЗ

«Тернопільський

державний

медичний

університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».
1.4. Центр працює відповідно до комплексного річного плану виховної
роботи, необхідного для вирішення актуальних проблем щодо виховання
студентів, який затверджує ректор Університету.
1.5. Центр координує діяльність структурних підрозділів Університету з
питань молодіжної політики та виховної роботи Університету через деканів
факультетів та їх заступників, директора студмістечка, директорів навчальнонаукових інститутів, завідувачів кафедр, Інститут кураторів академічних груп
студентів, представників органів студентського самоврядування і співпрацює з
громадськими

організаціями,

первинною
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профспілковою

організацією

Університету, профоргами факультетів, курсів та груп.
1.6. Керівник

Центру

підпорядковується

проректору

з

науково-

педагогічної роботи та соціальних питань. Керівник Центру призначається і
звільняється наказом ректора Університету.
ІІ. Основні завдання Центру
2.1.

Реалізація основних завдань і принципів виховної роботи в

Університеті за такими пріоритетними напрямками: національно-патріотичне,
інтелектуально-духовне, правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове,
професiйне та фізичне виховання, пропаганда здорового способу життя.
2.2.

Створення умов безпосередньої участі студентів у формуванні та

реалізації молодіжної політики в Університеті. Сприяння широкому залученню
студентів до діяльності органів студентського самоврядування, розвитку
перспективних форм самоврядування.
2.3.

Забезпечення умов для створення у студентському колективі

соціально-психологічного клімату, сприятливого для формування освіченої та
гармонійно розвиненої особистості, самовиховання, реалізації талантів та
здібностей шляхом участі в роботі товариств, клубів, гуртків, секцій тощо.
2.4.

Координація

роботи

структурних

підрозділів

Університету,

громадських організацій, первинної профспілкової організації Університету,
органів студентського самоврядування Університету щодо виховної діяльності.
2.5.

Здійснення культурно-просвітницької роботи, організація дозвілля

студентів та викладачів Університету. Організація проведення заходів,
спрямованих на пізнання студентами культурних досягнень, національної
історії, традицій, звичаїв, популяризацію здорового способу життя (спортивнооздоровча робота), участь студентів у конкурсах, фестивалях тощо.
2.6.

Співпраця

з

редакцією

газети

«Медична

академія»

щодо

популяризації заходів, які здійснюють структурні підрозділи Університету та
органи студентського самоврядування.
2.7.

Проведення роботи з питань соціального захисту, навчання,

соціально-побутових умов проживання соціально незахищених категорій
студентів (студенти із багатодітних і неблагополучних сімей, інваліди, сироти).
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2.8.

Проведення систематичного аналізу стану виховної діяльності у

структурних підрозділах Університету.
2.9.

Контроль за відвідуванням гуртожитків викладачами відповідно до

графіків, затверджених завідувачами кафедр.
ІІІ. Права та обов’язки Центру
3.1. Центр має право:
- визначати свою структуру;
- планувати та організовувати свою діяльність;
- взаємодіяти з іншими структурними підрозділами Університету в процесі
виконання завдань;
- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів
інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на
Центр завдань;
- вносити пропозиції про відзначення кращих працівників і студентів за
успіхи та досягнення у виховній, культурно-мистецькій, громадсько-суспільній
діяльності Університету.
3.2. Центр зобов’язаний:
- виконувати накази та розпорядження ректора Університету;
- звітувати про роботу перед ректоратом та вченою радою Університету.
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