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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Група аналізу у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді
навчально-методичного відділу (в подальшому - Група) є структурним
підрозділом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
(далі-ДНУ), що створена наказом ректора від ЗО червня 2011 року №501
з метою здійснення координаційної, організаційної, інформаційної, культурнопросвітницької, методичної, видавничої, консультаційної діяльності в ДНУ
з питань гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу.
1.2 Група діє відповідно до вимог законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні», Указу Президента України «Про Стратегію Національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13 жовтня
2015 року № 580» та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
16 червня 2015 року № 641.
1.3 Група у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами та
розпорядженнями ректора, рішеннями вченої ради, Статутом ДНУ, цим
Положенням.
1.4 На співробітників Групи розповсюджується в повному обсязі правила
внутрішнього розпорядку ДНУ.
1.5 Територіально Група розміщена в навчальному корпусі №1 (проспект
Гагаріна, 72), аудиторія 724.
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2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1 За своїм призначенням група виконує основні завдання:
- визначення основних напрямів та засад гуманітарної політики та
виховання молоді в ДНУ;
- розробляє тематику і методологію вивчення проблем гуманізації та
гуманітаризації навчально-виховного процесу, координує роботу в цьому
напрямі всіх підрозділів ДНУ, здійснює науково-методичне, інформаційноаналітичне та культурно-просвітницьке забезпечення, організацію та контроль
цієї роботи в ДНУ, готує відповідні рекомендації та проекти;
- вивчає й впроваджує досвід організації гуманітарної освіти і виховання
молоді в Україні та за кордоном, бере участь у науково-методичних та науковопрактичних конференціях, круглих столах, семінарах, видає методичні
рекомендації;
-готує плани роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді,
науково-методичні матеріали за напрямками гуманізації та гуманітаризації
освіти й виховання молоді, бере участь у їх впровадженні в університеті;
- бере участь у підготовці, науково-методичному забезпеченні
і проведенні науково-методичних, гуманітарно-виховних та культурнопросвітницьких загальноуніверситетських заходів;
- координує гуманітарну перепідготовку кураторів академічних груп та
студентського активу, бере участь в організації постійно діючих семінарів та
обміну досвідом роботи;
-розробляє пропозиції щодо розвитку студентського самоврядування
в ДНУ, удосконалення позанавчальної роботи із студентською молоддю,
вироблення найбільш ефективних моделей взаємовідносин науковопедагогічних працівників та студентів;
-здійснює координацію дій кураторського корпусу, науково-методичне
та інформаційне забезпечення його діяльності, вивчення, узагальнення та
поширення передового досвіду, організовує і проводить диференційовані
наради кураторів, практичні семінари, тренінги.
З ФУНКЦІЇ
3.1 Свою роботу Група концентрує на розробці та впровадженні
адаптивних тематичних програм та методик, проведенні заходів, спрямованих
на удосконалення освітньо-виховного процесу, громадянського становлення
студентської молоді, всебічний гармонійний розвиток і формування позитивних
якостей особистості, усвідомленого патріотизму та здатності до свідомого
суспільного вибору, духовності, моральності, розумової та фізичної
досконалості.
3.2 Основними напрямками діяльності Групи є:
- підготовка і здійснення планів виховної роботи за напрямами
національно-патріотичного, громадянського, правового, морально-етичного,
культурно-естетичного, екологічного, фізичного виховання; формування
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здорового способу життя, волонтерства та соціальних ініціатив,
інтелектуального й духовного розвитку студентської молоді; аналіз та
узагальнення досвіду виховної роботи на факультетах;
- підтримка й розвиток талановитої студентської молоді, в тому числі
участь у створенні і роботі клубів за інтересами, гуртків, творчих об’єднань,
студентських театрів;
- організація й проведення різноманітних заходів, спрямованих на
активізацію творчого потенціалу молоді;
- ознайомлення студентів з політичними, літературними та мистецькими
процесами, що відбуваються, науковими, історичними, культурними
надбаннями України, зокрема Дніпропетровської області;
- посилення національно-патріотичного й громадянського виховання,
сприяння розвитку особистості, її самореалізації, підтримання ініціатив
студентської молоді, прищеплення молоді любові до рідної мови і національної
культури;
- координація діяльності всіх гуманітарних структур, викладацького
й студентського активів, надання науково-методичної, консультаційної,
практичної допомоги з проблем гуманізації та гуманітаризації освітньовиховного процесу, усього комплексу виховної роботи заступникам деканів,
завідувачам кафедр, кураторам академічних груп, студентському активу;
- організація та проведення інформаційної й консультаційної роботи,
підготовка методичних розробок на допомогу студентському та викладацькому
активу з питань літератури, культури, етики, матеріалів до знаменних
і пам’ятних дат, про видатних особистостей;
- організація та проведення презентацій наукових праць викладачів та
науковців, художніх творів письменників Дніпропетровської області;
-участь у підготовці та проведенні наукових та науково-практичних
конференцій, семінарів, студентських олімпіад, круглих столів, днів
інформування;
- створення системи методичної та практичної допомоги з питань
гуманізації та гуманітаризації навчально-виховного процесу;
- підготовка та участь в проведенні масових заходів гуманітарновиховного,
національно-патріотичного
та
культурно-просвітницького
спрямування;
-розробка пріоритетних виховних програм, культурно-просвітницьких
проектів;
- підготовка та проведення загальноуніверситетських фотоконкурсів,
конкурсів літературної та художньої творчості;
- участь в підготовці альбомів, збірників, видань гуманітарно-виховного
та науково-методичного спрямування.
3.3 Група координує та організовує регулярне проведення занять спільно
зі «Школою молодого куратора» з метою розвитку педагогічної майстерності та
позитивних психологічних якостей молодих кураторів академічних груп.
3.4 Група співпрацює з:
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- Центром соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ за напрямом
підтримки волонтерської діяльності;
- загальноуніверситетським клубом творчої молоді «Паростки» за
напрямом об’єднання обдарованої, творчої, ініціативної й активної молоді
з метою розвитку її таланту, надання можливості донести своє бачення світу до
ровесників через власну творчість: поезію, прозу, музику, пісню, малюнок,
фото;
-Ц ен тром естетичної освіти за напрямом культурно-естетичного
розвитку студентської молоді;
- Психологічною службою ДНУ за напрямом психологічної адаптації
студентської молоді та організації психологічної допомоги студентам;
-Ц ен тром екологічної освіти з метою поширення екологічних
знань серед студентської молоді та «Школою здорового способу життя»
для проведення засідань на теми боротьби зі шкідливими звичками та
профілактики захворювань;
- Юридичною клінікою ДНУ з метою поширення правових знань серед
студентської молоді;
-загальноуніверситетським інтелектуальним клубом «Універсум» та
іншими загальноуніверситетськими клубами з метою розвитку кругозору та
дискусійних можливостей студентської молоді;
-редакцією газети «Дніпровський університет» та інформаційноаналітичним агентством «УНІ-ПРЕС» з метою висвітлення гуманітарновиховної роботи, у тому числі масових заходів, на шпальтах вказаного
видання та на веб-сайті ДНУ.
3.5 Група здійснює підготовку, організацію і проведення засідань
Культурологічного клубу «В гостях у ректора ДНУ».
3.6 Група інформує заступників деканів з виховної роботи та
студентський актив про основні напрямки виховної роботи та проведення
загальноуніверситетських масових заходів.
3.7 Група виконує інші види робіт, що відповідають завданням Групи і не
суперечать чинному законодавству.
4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1 Група має право:
- здійснювати інформаційну, просвітницьку, методичну, культурну,
наукову та інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству
та Статуту ДНУ;
- вносити пропозиції ректору ДНУ, вченій раді університету,
проректору з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та
виховання молоді, факультетам та іншим підрозділам університету щодо
розвитку гуманізації та гуманітаризації освіти та виховання;
- залучати до реалізації комплексних соціально-гуманітарних програм,
творчих планів і завдань у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді
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заступників деканів з виховної роботи, кураторів академічних груп, інших
науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів;
- користуватися науковою, навчальною та матеріально-технічною базою
університету.
4.2. Група зобов’язана:
- забезпечувати підготовку та проведення загальноуніверситетських
гуманітарно-виховних заходів;
- вдосконалювати форми та методи гуманітарно-виховної роботи зі
студентською молоддю;
- точно, вчасно і якісно виконувати рішення керівництва ДНУ, прийняті
у межах його компетенції;
- згідно з дорученням проректора з науково-педагогічної роботи
у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді розробляти документи (звіти,
плани, положення) у гуманітарно-виховній сфері;
- виконувати Правила внутрішнього розпорядку ДНУ.
5 КЕРІВНИЦТВО
5.1 Групу очолює науковий керівник, який самостійно (в межах
компетенції) здійснює керівництво діяльністю, визначеною чинним
Положенням, забезпечує виконання наказів ректора та рекомендацій Ради
з гуманітарно-виховної роботи.
5.2 Науковий керівник Групи призначається ректором з числа найбільш
кваліфікованих фахівців ДНУ, які мають вищу освіту не нижче третього
(освітньо-наукового) рівня (кваліфікаційний рівень не нижче дев’ятого
Національної рамки кваліфікації) та досвід науково-педагогічної діяльності.
5.3 Науковий керівник Групи безпосередньо підпорядковується
проректору з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та
виховання молоді.
6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
6.1 Штатний розклад Групи визначає ректор ДНУ з урахуванням
забезпечення покладених на Групу завдань.
6.2 Контроль за діяльністю Групи здійснюється проректором
з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання
молоді.
6.3 Науковий керівник Групи періодично звітує про свою діяльність
перед ректором на засіданнях вченої ради ДНУ, ректорату та Ради
з гуманітарно-виховної роботи ДНУ.
6.4 Реорганізація Групи проводиться за наказом ректора у разі
необхідності вдосконалення структури Групи, форм і методів її діяльності.
6.5 Контроль за додержанням правил внутрішнього трудового
розпорядку, інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої
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санітарії здійснює науковий керівник Групи при організаційно-методичному
керівництві служби охорони праці ДНУ.
7 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
7.1 При виконанні своїх функцій Група взаємодіє з ректоратом,
профкомом, радою студентів, Палацом студентів, Науковою бібліотекою імені
Олеся Гончара, факультетами, редакцією газети «Дніпровський університет»,
інформаційно-аналітичним агентством «УНІ-ПРЕС», іншими підрозділами
ДНУ, заступниками деканів з виховної роботи, кураторами академічних груп,
навчальними закладами, органами державної влади та місцевого
самоврядування, громадськими та молодіжними організаціями.
7.2 За дорученням ректора та згідно з розпорядженням проректора
з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді
Група може представляти ДНУ у засобах масової інформації, на конференціях,
семінарах, виставках тощо.

Науковий керівник Групи аналізу у сфері
гуманітарної освіти та виховання молоді
навчально-методичного відділу
ПОГОДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи у сфеї
гуманітарної освіти та виховання молоді
Начальних юридичного відділу
Провідний інженер відділу стандартиз;
та метрології
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