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Анотація
Розглянуто питання організації виховної роботи в університеті. Описано рівні організації виховної роботи.

Виконано аналіз взаємодії між кафедрами і факультетами для максимально ефективної виховної роботи.
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Abstract
The question of educative activity organization at university is discussed. The levels of educative activity organiza-

tion is described. The interaction between chairs and departments for the maximum educative activity is analyzed.
Keywords: educative activity, high school, center for educative activity.

Вступ
Виховна і просвітницька робота – невід’ємна складова вищої освіти в Україні. Адже період на-

вчання у ВНЗ збігається з формуванням особистості студента, його світоглядної позиції, естетичних
смаків, критичного мислення. І університет, як структура, з якою студент постійно взаємодіє, пови-
нен забезпечити широкий вибір виховних і просвітницьких заходів різного спрямування.

Результати дослідження

Виховна і просвітницька діяльність в університеті взаємопов’язані. Адже виховний момент дося-
гається через надання певних нових знань або умінь, а одержання цих знань є обов’язковою складо-
вою особистісного культурного та інтелектуального розвитку особистості студента.

У Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ) створена й успішно функціонує
система виховної роботи, яка заснована на принципі взаємодії між різними підрозділами університе-
ту. Задачі виховної діяльності вирішуються на кількох рівнях, серед яких слід виділити:

1. Виховна робота в ході навчального процесу (здійснюється викладачами під час проведення за-
нять). Взаємодія «викладач – студенти». Реалізується через особистий приклад, надання нових знань,
фактів, обмін життєвим досвідом.

2. Виховна робота куратора. Взаємодія «куратор – група студентів». Характерною особливістю та-
кої взаємодії є те, що вона діє на постійній основі. Реалізується шляхом проведення кураторських
годин, бесід, відвідувань студентів у гуртожитках, проведення спільних екскурсій, прогулянок, зу-
стрічей у позаурочний час. Куратор опікає групу, сприяє створенню в ній дружньої атмосфери.

3. Виховна робота на рівні кафедр і факультетів. Взаємодія «адміністрація кафедри/факультету –
студенти». Здійснюється через завідувачів кафедр, деканів, заступників деканів. Серед останніх слід
виокремити заступників деканів з виховної роботи, які через старост і кураторів груп здійснюють
координацію виховної роботи на факультеті. Реалізується здебільшого через проведення індивідуа-
льних та групових бесід, надання порад, поширення інформації про відповідні події і заходи.

4. Виховна робота на рівні університету. Взаємодія «адміністрація університету – студенти». Реа-
лізується через загальноуніверситетські заходи, часто за участі ректора, проректорів або інших пред-
ставників адміністрації. Координатором такої діяльності виступає Головний центр виховної роботи
(ГЦВР) ВНТУ.

Поза рівнями варто виділити такі кластери виховної роботи як Культурно-мистецький та просвіт-
ницький центр (КМПЦ), спортивні секції та Клуб ВНТУ.

До КМПЦ належать мистецькі експозиції, виставки, художні та меморіальні музеї в університеті,
кабінет психолого-педагогічного консультування, лабораторія соціологічних досліджень, Польський
культурний центр. КМПЦ є постійно діючим підрозділом, який здатний приймати відвідувачів на
протязі всього навчального року. Студенти та викладачі університету можуть відвідувати виставкові
зали КМПЦ як колективно, так і в індивідуальному порядку.
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Спортивні секції на базі кафедри фізвиховання пропонують широкий перелік атлетичних, ігрових,
туристичних та фітнес-гуртків для занять улюбленими видами спорту.

Клуб ВНТУ пропонує широкі можливості для реалізації творчих та самодіяльних ініціатив студен-
тів в різних жанрах естрадного, танцювального, театрального та інших сценічних мистецтв.

Наведені ієрархічні рівні виховної діяльності, а також позарівневі кластери функціонують у тісній
взаємодії між собою. Структурне і фізичне відокремлення факультетів спричинює певну ізольова-
ність цих структурних підрозділів один від одного. У зв’язку з цим постає питання ефективної взає-
модії між факультетами і кафедрами для єдиної мети – підвищення якості виховної роботи у ВНТУ.

Ефективність такої роботи доволі важко піддається оцінюванню. Однак наявність виховних захо-
дів та ступінь залучення до них студентів може слугувати опосередкованим показником.

Як було сказано вище, основним координатором виховної роботи є ГЦВР. Одна з найважливіших
його функцій – інформування підрозділів університету про події та заходи виховного і просвітниць-
кого спрямування, які відбуваються в університеті, місті, державі, міждержавні проекти. Організато-
рами університетських заходів найчастіше виступають: ГЦВР, науково-технічна бібліотека ВНТУ,
Клуб ВНТУ, студентське самоврядування, а також окремі співробітники, кафедри, факультети. При
цьому ГЦВР виступає як інформаційний посередник і відповідає за поінформованість та залучення
студентів і викладачів.

Якщо організатором є окремий підрозділ ВНТУ, йому достатньо повідомити про свій захід ГЦВР,
який розповсюджує інформацію по всьому університету.

Поширення інформації здійснюється через Виховну раду, до якої входять заступники деканів з ви-
ховної роботи, засідання ректорату, електронну пошту, сайт ВНТУ, соціальні мережі, оголошення й
афіші в університеті, особисте спілкування.

Координацію виховної роботи на факультеті здійснюють заступники деканів з виховної роботи.
Проведення спільних заходів сприяє знайомству між студентами, кураторами, встановленню контак-
тів між кафедрами, знаходженню спільних інтересів. Організація міжкафедральних та міжфакультет-
ських заходів дозволяє знаходити максимальну кількість однодумців та залучати до участі в них
найширшу аудиторію.

Висновки
Взаємодія між кафедрами і факультетами є обов’язковою умовою успішної й ефективної виховної

та просвітницької роботи в університеті. Головним координатором та інформаційним посередником
такої роботи є Головний центр виховної роботи  В процесі своєї діяльності він використовує всі ная-
вні інформаційні канали для поширення відомостей про події та заходи, а також виступає їх організа-
тором. Взаємодія між кафедрами і факультетами здійснюється на всіх рівнях організації виховної
роботи в університеті із залученням позарівневих кластерів виховної і просвітницької діяльності.
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