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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр морального виховання молоді (далі -  Центр) створюється 
на виконання Указу Президента України від 9 жовтня 2001 року № 941/ 2001 
«Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні», відповідно 
до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про 
соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні», Національної програми «Діти України», Концепції 
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 
державності, Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, 
Кодексу честі та гідності студента Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара.

1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією 
про права дитини, чинним законодавством України, постановами Верховної Ради 
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
нормативними документами, наказами та рішеннями Міністерства освіти і науки 
України, а також цим Положенням.

1.3. Центр є громадським об’єднанням Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара і підпорядкований ректорові.

1.4. Центр створюється на базі факультету суспільних наук і міжнародних 
відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, що для 
виконання покладених на Центр завдань має відповідний кадровий та науковий 
потенціал, матеріальну базу та значний досвід розробки і впровадження 
інноваційних освітніх і виховних технологій у навчально-виховний процес, 
науково-методичний та морально - етичний супровід позанавчальної освіти 
і виховання, створення банку даних соціально значущих ініціатив і проектів та їх 
використання.



2 МЕТА

Метою діяльності Центру морального виховання молоді є підготовка студентів 
університету до здійснення професійних функцій шляхом формування в них 
високоморальних якостей, підтримка і розвиток соціальних ініціатив студентської 
молоді, сприяння реалізації державної політики у сфері морального виховання, 
сприяння створенню оптимальних умов для творчого розвитку особистості 
студентів, формування її соціально-громадського досвіду, професійно- 
особистісних якостей, гармонії взаємин у суспільстві. Мета морального 
виховання -  формування особистості на основі загальнолюдських та 
загальнонаціональних цінностей, що забезпечить високий рівень морально- 
етичної культури, в основі якого -  ідеали добра, справедливості, істини.

З ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Центру є:
- сприяння організації виховної роботи в Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара у дусі розвитку високоморальних людських 
чеснот у студентів, недопущення антисоціальних вчинків;

- створення сприятливих умов для гармонійного розвитку студентської 
молоді, задоволення потреб у добровільному виборі морально-етичних орієнтирів 
життя;

- формування і розвиток морально-етичного сприйняття, яке складає основу 
морального почуття;

- сприяння академічним групам, студентським радам факультетів, окремим 
студентам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів 
(проведення виховної роботи зі студентами молодших курсів, читання лекцій 
з морально-етичної проблематики);

- формування почуття доброго, справедливого, толерантного;
- оволодіння знаннями та вміннями морального спілкування;
- сприяння розвитку здібностей, інтересів, нахилів студентів в умовах 

позааудиторної роботи через розробку освітніх і виховних програм;
- створення певного запасу елементарних етичних знань,без яких не можуть 

виникнути схильність, інтерес до моральних сторін та явищ дійсності;
- організація факультетських тематичних конкурсів на кращу розробку 

соціально значущих ініціатив і проектів морально-етичної роботи та виховання;
- організація духовного росту особистості, регуляція і корекція поведінки.

4 СТРУКТУРА І КЕРІВНИЦТВО

4.1. Центр очолює директор, який несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на Центр завдань.

4.2. Виконання обов’язків директора Центру покладається на викладача 
університету, який призначається на цю посаду.

4.3. Центр працює у тісній взаємодії з підрозділами та службами вищого



навчального закладу стосовно питань, пов’язаних з підтримкою своєї діяльності та 
виконанням покладених на нього завдань та функцій.

4.4. Центр має координаційну раду та відділи за напрямами роботи.
4.5. До складу координаційної ради на громадських засадах залучаються 

студенти та викладачі університету, представники організацій, з якими співпрацює 
Центр.

5.1. Контроль за діяльністю Центру здійснюється проректором з науково-
педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді.

5.2. Директор Центру раз на рік звітує про результати проведеної роботи.

5 КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

Декан факультету суспільних наук 
і міжнародних відносин

О.С. Токовенко

ПОГОДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної 
роботи у сфері гуманітарної освіти та 
виховання молоді

В.В. Іваненко

Начальник юридичного відділу

Провідний інженер відділу
стандартизації та метрології


