Відокремлений структурний підрозділ
«Технолого-економічний фаховий коледж
Білоцерківського національного аграрного
університету»

З досвіду роботи заступника
директора з виховної роботи
ВСП «Технологоекономічний фаховий коледж
Білоцерківського НАУ»
Єрохіної Надії Миколаївни

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З
ВИХОВНОЇ РОБОТИ

«Збудуй самого себе,
а потім впливай на душі
тих, що у тебе є»
В. фон Гумбольт

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Нормативно-правова
база, що регламентує
діяльність заступника з
виховної роботи.
Основні
документи про
заклад

Накази
і розпорядження
по закладу

Посадові інструкції
учасників навчально
виховного процесу.
Інструкції з безпеки
життєдіяльності

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

1  Конституція України (статті 24, 26)
2  Закон України «Про освіту»
України «Про повну загальну середню
3  Закон
освіту»

4  Закон України «Про вищу освіту»
5  Закон України «Про фахову передвищу освітуту»

6

 Закон України Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства»

7

 Закон України «Про наукову і науково-технічну
діяльність»

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВИЩУ ОСВІТУ
Стаття 1 Основні терміни та їх визначення
Автономія вищого навчального закладу – самостійність,
незалежність і відповідальність вищого навчального
закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку
академічних свобод, організації наукових досліджень,
навчально-виховного процесу, внутрішнього управління
та фінансів у межах, що передбачені цим Законом
Передбачені цим Законом права вищого навчального
закладу, що визначають його автономію, не можуть
бути обмежені іншими законами та нормативноправовими актами

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ФАХОВУ
ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Стаття 46 Мова освітнього
процесу

Стаття 49 Мова викладання
у вищих навчальних закладах

1  Мовою освітнього процесу в закладах фахової

передвищої освіти є державна мова. Засади мовної
політики в закладах фахової передвищої освіти
визначаються Законом України Про освіту

2  Держава гарантує кожному громадянинові України
право на здобуття фахової передвищої освіти
державною мовою в державних і комунальних
закладах фахової передвищої освіти

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ
Стаття 26. Забезпечення
академічної доброчесності в
сфері фахової передвищої освіти

Стаття 27. Організаційноправовий статус закладів
фахової передвищої освіти

Стаття 29. Основні завдання
закладу фахової передвищої
освіти

Забезпечення академічної
доброчесності в системі
фахової передвищої освіти
здійснюється відповідно
до Закону України Про освіту з
урахуванням особливостей,
визначених цим Законом
Кожен учасник освітнього
процесу в системі фахової
передвищої освіти зобов’язаний
дотримуватися принципів
академічної доброчесності.
Формування академічної
доброчесності здобувачів
освіти є одним із завдань
закладу фахової передвищої
освіти

 Юридична особа має статус
закладу фахової передвищої
освіти, якщо вона отримала
ліцензію на провадження
освітньої діяльності у сфері
фахової передвищої освіти і
така діяльність є основним
видом діяльності цієї
юридичної особи
 Заклад фахової передвищої
освіти або структурний
підрозділ закладу вищої
освіти, іншої юридичної
особи, освітня діяльність у
сфері фахової передвищої
якого перестає бути основним
видом його діяльності,
втрачає права і обов’язки, у
тому числі права на пільги,
передбачені законодавством
для закладу фахової
передвищої освіти

Основними завданнями закладу
фахової передвищої освіти є
 забезпечення реалізації права
громадян на фахову
передвищу освіту
 підготовка кадрів з фаховою
передвищою освітою для
потреб економіки та
суспільства, забезпечення
якості фахової передвищої
освіти
 провадження на високому
рівні освітньої діяльності, яка
забезпечує здобуття особами
фахової передвищої освіти за
обраними ними
спеціальностями

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ
Стаття 37. Колегіальний орган
управління закладу фахової
передвищої освіти

Стаття 39. Робочі та дорадчі
органи закладу фахової
передвищої освіти

Стаття 40. Органи
громадського самоврядування
закладу фахової передвищої
освіти

Педагогічна рада є
колегіальним органом
управління закладу фахової
передвищої освіти, склад якого
щорічно затверджується
наказом керівника закладу
фахової передвищої освіти…

Для вирішення поточних
питань діяльності закладу
фахової передвищої освіти
утворюються робочі органи дирекція, адміністративна рада,
методична рада, приймальна
комісія, стипендіальна комісія
тощо…

Вищим колегіальним органом
громадського самоврядування
закладу фахової передвищої
освіти є загальні збори
(конференція) трудового
колективу, включаючи
виборних представників з числа
учнів, студентів, курсантів
невійськових закладів фахової
передвищої освіти, які
навчаються у такому закладі…

НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ:
Національнопатріотичне

Превентивне

Розумове

Сімейно-родинне

Екологічне

Економічне

Морально-етичне

Фізичне

Художньо-естетичне

Трудове

Правове

Концепції

Концепція
національнопатріотичного
виховання дітей
та молоді №641 від
16.06.2015р.
Стратегія
державної
політики
сприяння
розвитку
громадянського
суспільства в
Україні

Укази Президента
України
Указ Президента
України
- від 12.06.2015
№334/2015 «Про
заходи щодо
поліпшення
національно
патріотичноговиховання дітей та
молоді»
- від 13.11.2014 №
872 «Про День
Гідності та Свободи»
- від 13.11.2014 №
871 «Про День
Соборності України»
- від 14.10.2014 №
806 «Про День
захисника України»
- від 24.09.2014 №
744 «Про невідкладні
заходи щодо захисту
України та зміцнення
її обороноздатності»

Розпорядження КМУ, накази та листи МОНУ
Розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження
Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання
учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній
основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної
спадщини
Наказ МОНУ «Про затвердження плану заходів щодо посилення
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

Наказ МОНУ від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді» , Заходів щодо
реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та
молоді та методичних рекомендацій для навчальних закладів.
Наказ МОНУ від 30.09.2014 №1085 «Про проведення
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Наказ МОНУ від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій
щодо Порядку використання державної символіки в навчальних
закладах України";
Лист МОНУ від 13.08.2014
№ 1/9-412 « Про проведення Уроків мужності»
Лист МОНУ від 16.08.2019 № 1/9-523 "про національно-патріотичне
виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році"

ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

Закон України Про вищу освіту
СТАТТЯ 40. Студентське самоврядування
У закладах вищої освіти та їх структурних підрозділах діє студентське
самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського
самоврядування відповідних навчальних закладів. Студентське
самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання
навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати
участь в управлінні закладом вищої освіти.
Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів відповідного
закладу вищої освіти. Усі студенти, які навчаються у закладі вищої
освіти, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в
робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування:
 Можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, ректорат,
студентський ректорати, студентський деканат, ради);
 Представницькі,
виконавчі,
та
контрольно-ревізійні
студентського самоврядування обираються строком на 1 рік;

органи

 Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть
перебування на посаді не більше як 2 роки;
 Беруть участь в управлінні ВНЗ та обговоренні і вирішенні питань
удосконалення навчально-виховного процесу, науково дослідної роботи,
призначення стипендії, організації довкілля, оздоровленні та інше;

 Проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі
заходи;
 Захищають права та інтереси студентів;
 Беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти.

За погодження з органом студентського самоврядування ВНЗ
ухвалюються рішення про
 відрахування студентів з ВНЗ та їх поновлення на навчання
 переведення осіб, які навчають у ВНЗ за державним замовленням,
на навчання за контрактом
 переведення осіб, які навчають у ВНЗ за рахунок коштів фізичних
або юридичних осіб на навчання за державним замовленням
 призначення заступника декана факультету, заступника директора
інституту, заступника керівника ВНЗ, які відповідають за взаємодію
адміністрації з органом студентського самоврядування
 поселення осіб, які навчаються у ВНЗ, в гуртожитки і висилення їх з
гуртожитків
 затвердження правил внутрішнього розпорядку ВНЗ в частині, що
стосується осіб, які навчаються

Вищим органом студентського самоврядування
є загальні збори (конференція), що
 ухвалюють Положення про студентське самоврядування, визначають
стуктуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування
 заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних
органів студентського самоврядування
 затверджують процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування
 затверджують річний кошторис витрат органів студентського
самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт
 обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення
поточного контролю за станом використання майна та виконання
бюджетом

СТАТТЯ 62. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних

закладах
Особи, які навчаються у ВНЗ, мають право на

 вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти;
 безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 безоплатне користування бібліотеками, музеями, інформаційними
фондами, навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої
освіти;
 користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою
базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом закладу
вищої освіти;
 забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк
навчання у порядку, встановленому законодавством;
 участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної,
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за
кордоном, у встановленому законодавством порядку;

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 участь у громадських об’єднаннях;
 участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу
вищої освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради закладу
вищої освіти, органів студентського самоврядування;
 отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених
законодавством;
 моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні,
науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні
досягнення тощо;
 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства;
 канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних
тижнів на навчальний рік;
 оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх
посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ
Стаття 41. Студентське самоврядування
У закладах фахової передвищої освіти та їх структурних підрозділах
діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною
громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти.
Студентське самоврядування - це право і можливість студентів
(курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти
вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та
інтересів, а також брати участь в управлінні закладом фахової
передвищої освіти.
Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів
невійськового) закладу фахової передвищої освіти, у тому числі
неповнолітніх. Усі студенти (курсанти невійськового) закладу, які у
ньому навчаються, мають рівні права щодо участі у студентському
самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його
органів.

Коледжанські документи, що регламентують
діяльність органів студентського самоврядування
 Положення про організацію студентського самоврядування в коледжі
 Положення про організацію виборів голови та членів студентського
парламенту коледжу
 Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу
 Положення про призначення директорської стипендії
 Положення про молодіжний трудовий загін ВСП ТЕФК БНАУ
 Положення про Порядок використання коштів та надання матеріальної
допомоги і преміювання у ВСП ТЕФК БНАУ
 Положення про щорічний патріотичний марафон «В ім’я
Батьківщини»
 Положення про щорічний Шевченківський марафон «Бог послав нам
Кобзаря»
 Положення про конкурс соціальної реклами серед молоді
 Положення про пошуково-дослідну роботу
 Положення про штандарт ВСП ТЕФК БНАУ
 Положення про наукове студентське товариство ВСП ТЕФК БНАУ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
СТУДЕНТСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ
Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь
України» на 2016-2020 роки № 1018 від 30.09.2015р. Шляхи і способи
розв’язання проблем молоді за пріоритетами:
 Формування громадянської позиції і національно патріотичне
виховання
 Здоровий спосіб життя молоді.
 Розвиток не формальної освіти – волонтерська діяльність
 Зайнятість молоді – працевлаштування.
 Житло для молоді
 Партнерська підтримка молоді що проживає на тимчасово окупованої
території

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
СТУДЕНТСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ
Закон

України Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні
Стаття 1. Визначення термінів
 Молодіжні центри праці
 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 Молодіжні громадські організації
 Молодіжні трудові загони
Стаття 2. Принципи соціального становлення та розвитку
молоді
Стаття 5. Фінансування заходів щодо соціального становлення
та розвитку молоді- передбачення місцевим бюджетом видатків
на здійснення заходів щодо соціального становлення та
розвитку молоді

Закон України Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні
Стаття 6. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
Стаття 7. Праця молоді
Стаття 8. Підтримка підприємницької ініціативи та
діяльності молоді
Стаття 9. Сприяння підвищенню рівня життя молоді.
Стаття 10. Житлові умови молоді
Стаття 12 . Охорона здоров’я , фізичний розвиток молоді

ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ
 Типове положення «Про студентську соціальну службу»
№ 1599\10198 від 17.12.2004 року
 Положення «Про студентську соціальну службу ТЕК
БНАУ» від 20.05.2007
 Лист міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді. № 02-03-122 від 05.2007року.
 Договір про спільну діяльність Білоцерківського
міського центру соціальних служб для сім’ї , дітей та
молоді від 25.05.2007року.
Наказ «Про створення студентської соціальної служби»
Білоцерківського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді № 02-20-19 від 29.05.2007року
 Наказ «Про створення студентської соціальної служби
ТЕК БНАУ № 148 від 30.05.2000р.

Організація індивідуальної роботи
зі студентами вразливих категорій
 Конвенція про права дитини (ст. 9, 18, 19, 20, 21, 33. 39)
 Закон України «Про освіту» (ст.37)
 Декларація прав дитини
 Закон України «Про загальну середню освіту» ( ст.21);
 Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від
21.06.2001 р.;
 Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» № 2789ІІІ від 15.11.2001 р.;
 Закон України «Про охорону дитинства» (ст. 1, 4, 5, 19, 24, 25)
 Закон України «Про організаційно-правові умови соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» (ст. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33,
34, 39);
 Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

 Спільний Наказ Державного комітету України у справах сім’ї
та молоді, МВС України, МОН України та МОЗ України «Про
затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу
жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його
вчинення» від 16.01.2004 р.;
 Наказ Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді
«Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної
роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих
обставинах» № 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 р.;
 Наказ Міністерства України у справах з сім’ї, молоді та
спорту 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження Порядку ведення
особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, та форми індивідуального плану
соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих
обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування.»

 Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження
Інструкції про виготовлення і правила користування єдиним
квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків.»

 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».
 Постанова Кабінету Міністрів України № 226 від 05.04.94 «Про поліпшення
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання
одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, після досягнення 18-річного віку»
 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. № 565 м. Київ.
«Про затвердження Положення про сім’ю.»
 Постанова Кабінету
міністрів України від 31 січня 2007р.
№81 м. Київ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної
соціальної
допомоги
на
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
грошового
забезпечення
батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
за принципом « гроші ходять за дитиною».
 Постанова Кабінету Міністрів України №1228 від 17.10.2007 «Питання
організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського піклування»
 Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 19.06. 02 «Про організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
 Інструкція про виготовлення і правила користування єдиним квитком для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
 Правила опіки та піклування.

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж
Білоцерківського НАУ»
НАКАЗ

________________

№ ___
м. Біла Церква

Про взяття на облік студентів, які належать до категорій дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та
зарахування на повне державне утримання осіб з їх числа, а
також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків
Відповідно до статті 8 Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування» та пункту 13
постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226
«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування»
НАКАЗУЮ:

1. Вести облік студентів, які належать до категорії осіб з числа дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, які станом
на 01 вересня 2020 року перебувають на повному державному
утриманні:
№
п/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата настання
18-річного віку

група

Соціальний
статус

примітка

2. Взяти на облік з 1 вересня 2020 року студентів, які належать до категорії
дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться
під опікою (піклуванням), до досягнення ними 18-річного віку:

3. Вести облік студентів, які належать до категорії осіб з числа дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, які станом на 01
вересня 2020 року перебувають на обліку:

Робота зі студентами, які опинились в
складних життєвих умовах
 Закон України «Про заходи попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу
на здоров’я населення
 Накази відділу освіти
 Накази по закладу освіти
 Положення про ювенальну превенцію
 Положення про комісію у справах дітей
 Положення про комісію з профілактики та попередження
правопорушень
 Положення про організацію виховного процесу ВСП ТЕФК
БНАУ
 Наказ по навчальному закладу про створення комісії з
профілактики та попередження правопорушень
 Концепція превентивного виховання студентів
ВСП ТЕФК БНАУ
 Інші нормативні документи, які регулюють питання
соціального захисту

Методичне об’єднання кураторів
 Положення про ВСП «Технолого-економічний
фаховий коледж Білоцерківського державного
аграрного університету»
 Положення про виховну раду коледжу
 Положення про циклову комісію кураторів
навчальних груп
 Витяг з Положення про атестацію
 Положення про виховну раду ВСП ТЕФК
БНАУ
 Положення про організацію виховного процесу
ВСП ТЕФК БНАУ

Порядок призначення стипендій
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016
р. № 1045 «Про порядок використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій
студентам (курсантам) ВНЗ»
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016
р. № 1047 «Про розміри стипендій учнів професійнотехнічних, студентів ВНЗ, наукових установ державної та
комунальної форми власності, а також переможців, призерів
та учасників інтелектуальних змагань»
 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2015 р.
№ 1050 «Про зміни, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань стипендіального забезпечення»






Положення «Про стипендію Президента України»
Положення «Про стипендію Верховної Ради України»
Положення «Про стипендію Кабінету Міністрів України»
Положення «Про стипендію голови Київської обласної
державної адміністрації»
 Положення «Про іменну стипендію міського голови»
 Положення «Про порядок використання коштів,
передбачених для надання матеріальної допомоги та
заохочення в ВСП ТЕФК БНАУ»
 Правила призначення та виплати соціальних стипендій в
ВСП
ТЕФК
БНАУ

Організація роботи в гуртожитках
 Положення
про ВСП «Технолого-економічний
фаховий
коледж
Білоцерківського
державного
аграрного університету».
 Типове положення про гуртожиток ВНЗ.
 Положення про студентський гуртожиток ВСП ТЕФК
БНАУ
 Положення про порядок поселення у гуртожиток ВСП
ТЕФК БНАУ.
 Положення про порядок поселення абітурієнтів у
гуртожиток ВСП ТЕФК БНАУ.
 Положення
про
організацію
студентського
самоврядування гуртожитку ВСП ТЕФК БНАУ
 Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку ВСП
ТЕФК БНАУ.










Посадові обов’язки завідувача гуртожитку.
Посадові обов’язки вихователя гуртожитку.
Обов’язки чергових студентів по поверхах.
Обов’язки студентів, які проживають в гуртожитках.
Обов’язки старости поверху.
Обов’язки старости кімнати.
Обов’язки чергового по кімнаті.
Правила техніки безпеки для студентів, чкі проживають в
гуртожитку ВСП ТЕФК БНАУ.

Регламентуюча документація з
дотримання техніки безпеки
 Закон України Про охорону праці
 Закон України Про дорожній рух
 Наказ Міністерства і освіти України Про
затвердження Положення про організацію роботи з
охрони праці та безпеки життєдіяльності
 Наказ Міністерства і освіти України «Про
затвердження Положення про порядок розслідування
нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти
під час освітнього процесу».
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідки»

 Інструкція з безпеки життєдіяльності студентів під
час туристично-екскурсійних, групових перевезень
на залізничному транспорті
 Інструкція з безпеки життєдіяльності студентів під
час туристично-екскурсійних,групових перевезень на
автомобільному транспорті
 Інструкція з безпеки життєдіяльності під час дії
студентських трудових загонів на території коледжу
та за його межами

Матеріали, щодо організації протиепідемічних
заходів в період карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби
• Постанова № 42 від 30.07.2020 МОЗ України та головного
державного санітарного лікаря України «Про затвердження
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів у закладах освіти в період карантину в зв`язку поширенням
коронавірусної хвороби ( COVID–19 )

• Постанова № 48 від 04.08.2020 МОЗ України та головного
державного санітарного лікаря України «Про затвердження
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів в гуртожитках в період карантину в зв`язку поширенням
коронавірусної хвороби ( COVID–19 )
• Постанова № 50 від 22.08.2020 МОЗ України та головного
державного санітарного лікаря України «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину в
зв`язку поширенням коронавірусної хвороби ( COVID–19 )

Внутрішні документи
• Наказ № 231 від 02.09.2020 р. «Щодо створення
безпечних умов організації освітнього процесу в
2020-2021 н.р.»
• Тимчасове положення щодо організації
протиепідемічних заходів та організації
освітнього процесу у ВСП «Технологоекономічний фаховий коледж Білоцерківського
НАУ» від 31.08.2020 р.
• Алгоритм дій при виявлені ознак ГРВІ або
підозри на COVID-19

Посадові інструкції
















заступника директора з виховної роботи
педагога – організатора
культорганізатора
голови циклової комісії кураторів
куратора групи
практичного психолога
керівника соціальної студентської служби
вихователя гуртожитку
лаборанта відділу виховної роботи
чергового адміністратора
Куратора чергової групи
завідувача музеєм
фотооператора
звукорежисера
керівника гуртка

ЦИКЛОГРАМА КОНТРОЛЮ
 Виконання Закону України Про освіту
 Виконання Закону України Про вищу освіту
 Виконання Закону України Про фахову передвищу освіту
 Виконання Закону України Про мову
 Дотримування Статуту коледжу
 Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку
 Відвідування навчальних занять студентами в онлайн-режимі.
 Збереження контингенту коледжу
 Організація роботи з підлітками, які потребують особливої уваги
 Робота з органами опіки
 Позанавчальна зайнятість студентів і їхній розвиток
 Фізкультурно-оздоровча робота в режимі навчального дня
 Рівень організації системи національно-патріотичного вихованння

 Виконання теоретичної і практичної частини навчальних
програм
 Організація індивідуальної роботи зі студентами

 Рівень вихованості студентів
 Робота з молодими спеціалістами

 Організація та проведення виховних заходів в режимі он-лайн
 Організація та проведення гурткової роботи
 Участь студентів у олімпіадах, конференціях, конкурсах і тд.
 Організація індивідуальної роботи з батьками
 Діяльність органів студентського самоврядування

 Дотримання здорового психологічного мікроклімату в закладі
 Робота методичного об’єднання кураторів
 Стан документації з виховної роботи

 Діяльність органів студентського самоврядування
 Збереження майна в коледжі
 Зміцнення і використання матеріально-технічної бази
 Стан санітарно-гігієнічного режиму
 Використання фонду освітнього процесу
 Стан фінансово-господарської документації
 Дотримання Положення про організацію охорони праці і
техніки безпеки учасниками освітнього процесу

 Естетичне оформлення коледжу
 Дотримання здорового психологічного мікроклімату

Соціальний захист викладачів та студентів

Для виховання потрібно не
багато часу, а розумне
використання обмеженого
часу.
А. Макаренко

erohinanm@ukr.net

Дякую
за увагу!

