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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ВИХОВНОЇ, 
СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ ТА СТУДЕНТСЬКИХ 

СПРАВ 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Рада з виховної, спортивно-масової роботи та студентських справ (далі 

Рада) є дорадчо-консультативним органом із впровадження в освітній процес 

сучасних підходів до виховання молоді, підвищення рівня її національної 

свідомості й гідності, духовного, культурного та фізичного вдосконалення, 

який сприятиме реалізації державної політики у галузі вищої освіти та 

забезпечення якісної підготовки фахівців.  

 

1.1. Мета діяльності ради з виховної, спортивно-масової роботи та 
студентських справ 

Головною метою діяльності ради є:  
- участь у реалізації заходів і програм, направлених на здійснення 
державного регулювання у сфері молодіжної політики. Сприяння державним, 
освітнім і громадським організаціям, установам і підприємствам у реалізації 
завдань, віднесених до повноважень ради; 
- визначення основних напрямів виховної роботи, її цілей, розробка 
пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи виховної, 
спортивної роботи з молоддю, підготовка методичної літератури і участь в 
розробці нормативних документів з питань виховання. 
 

1.2. Завдання ради з виховної, спортивно-масової роботи та 
студентських справ 

На раду з виховної, спортивно-масової роботи та студентських справ 
покладаються такі завдання: 
- розглядає та ухвалює перспективне і поточне планування виховної роботи; 
вироблення єдиних підходів до виховної роботи, створення на їх основі 
єдиної системи виховної роботи в ЗВО та ЗФПО; 



- вивчає, узагальнює і пропагує інноваційний досвід виховної роботи закладів 
освіти; 
- підтримує та сприяє удосконаленню роботи діючих та новостворених 
дискусійних, інформаційних, військово-патріотичних, спортивних клубів, 
секцій, громадських студентських об’єднань і художньо-мистецьких 
колективів; 
- бере участь у розробці комплексу заходів щодо патріотичного виховання 
молоді; 
- сприяє вихованню майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими 
людьми, носіями високої загальної, світоглядної, політичної, професійної, 
правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, емоційної, фізичної та 
екологічної культури;  
- створення необхідних умов для вільного розвитку особистості студента, 
його мислення і загальної культури шляхом залучення до різноманітних 
видів творчої діяльності (науково-дослідної, технічної, культурно-
просвітницької, громадської, оздоровчо-спортивної, правоохоронної тощо); 
- підтримка і розвиток студентського самоврядування закладів освіти; 
- робота з молодіжними лідерами, проведення навчання студентського 
активу; 
- підтримка міжрегіональних, міжнародних зв’язків; 
- створення позитивного іміджу бібліотеки, як комунікаційного майданчика 
суспільства; 
- координація діяльності психологічної служби заклад освіти; 
 

 
1.3. Нормативна база ради з виховної, спортивно-масової роботи та 

студентських справ 
 

Рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі 
керується цими Рекомендаціями, нормативними документами та 
інструкціями Міністерства освіти і науки України, що стосуються сфери її 
діяльності. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ З ВИХОВНОЇ, 
СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ ТА СТУДЕНТСЬКИХ СПРАВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Персональний склад ради з виховної, спортивно-масової роботи та 
студентських справ формують щорічно і погоджують на першому засіданні. 

2.2. Рада працює відповідно до плану роботи, який складають на 
початку року й затверджують на засіданні ради. 

2.3. До складу Ради входять представники ЗВО та ЗФПО, співробітники 
науково-методичного центру, громадських організацій. 

2.4. До участі в роботі Ради з виховної, спортивно-масової роботи та 
студентських справ можуть бути запрошені провідні наукові працівники 
інших наукових установ, представники бізнесу та виробничники. 

2.5. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Веде 
засідання голова Ради з виховної, спортивно-масової роботи та студентських 
справ або його заступник. Періодичність засідань Ради визначається планом 
роботи. 

2.6. Організаційні заходи ради (проведення конференцій, семінарів, 
вебінарів, тренінгів, майстер-класів, загального навчання, конкурсів тощо) 
забезпечує Державна установа «Науково-методичний центр вищої та ахової 
передвищої освіти» або заклад освіти. 

2.7. Голова Ради готує і подає на затвердження плани роботи Ради та 
звіти про їх виконання. 

2.8. Голова ради не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на 
засіданні ради з виховної, спортивно-масової роботи та студентських справ. 

2.9. Представляє інтереси Ради з усіх питань її діяльності. 

Голова Ради 

Сектор виховної 
роботи 

Сектор 
психологічної 

служби 

Сектор 
бібліотечної 

справи 



2.10. Координує роботу координаторів секторів Ради, органів 
студентського самоврядування. Готує пропозиції щодо заохочення та 
відзначення членів Ради за результатами роботи. 

2.11. Зміни до складу Ради з виховної, спортивно-масової роботи та 
студентських справ вносяться за пропозицією голови РВСМСС і 
затверджуються на засіданні Ради. 
 2.12. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює секретар. 

 


