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1. Загалып положения.
1.1. П озааудиторна робота - р1зномаштна планова осв1тня i виховна робота,
спрям ована на задоволення iHTepeciB i з а п и т а с ту д е н т а , яка проводиться у
позааудиторний час.
1.2. П озааудиторну роботу оргаш зовуе 3i студентам и заступник директора
ш ституту з виховно! роботи, куратори навчальних труп, виховател1 гуртож итю в,
викладач1, KepiBHHKH гуртю в i спортивних секцш , голова студентського
самоврядування, завщ увач б1блютеки, а також iHHii пращ вники ш ституту за
погодж енням i3 заступником директора з виховно! роботи.
1.3. П озааудиторна робота с т у д е н т а регламентуеться законом У краш и «Про вищ у
о свп у » , П олож ениям и про оргаш защ ю навчального процесу та виховну роботу у
навчальному заклад1, наказами та розпорядж еннями директора ш ституту та даним
Положениям.
1.4. Мета позааудиторно! роботи студент1в:
- розвиток творчих зд1бностей та актив1защя розумово! д1яльност1 студент1в;
- формування у студен та потреби безперервного самостшного поповнення знань;
- закр1плення, збагачення i поглиблення знань, набутих у npoueci навчання,
застосування !х на практищ;
- розширення загального св1тогляду студент1в, формування наукового св1тогляду;
- формування inrepeciB студен та до pi3Hnx галузей науки, TexHiKH,мистецтва,
спорту;
- виявлення i розвиток iндивiдyaльниx творчих здiбнocтeй i нaxилiв;

- оргашзащя 3MicTOBHoro дозвшля cтyдeнтiв, культурного вщпочинку та розваг;
- забезпечення Bce6i4Horo виховання cтyдeнтiв.

2. Принципи та форми позааудиторноУ роботи.
2.1. Принципи позааудиторно! роботи:
- добровшьна участь у нш студента;
- шдтримка обдаровано! молод1;
- самореал1защ! та самоедосконалення;
- розвитку талант1в;

-

суспшьна спрямованють;
ш1щатива i самодшльнють студенпв;
розвиток винахщливосп, студентсько! техшчно! та художньо! творчосп;
всеб1чна ф1зична подготовка;
взаемодш р1зних форм i вщцв.

2.2. Форми позааудиторно! роботи:
2.2.1. Macoei:
- тижш предметних (циклових) комюш;
- тематичш вечори;
- конкурси;
- ол1мтади;
- фестивалц
- репетици;
- тренування;
- мппнги-рекв1еми;
- виставки;
- спортивш змагання;
- гумористично-розважальш программ;
- дискотеки;
- урочист1 концертш программ;
- вщеолекторп;
- загальш збори.
2.2.2. Групов1 (гуртков1):
- гуртки;
- секцп;
- екскурси;
- репетици;
- тренування;
- виховш години.
2 .2 .3 .1ндивщуальш;
- консультаций
- бесщи;
- подготовка реферате;
- репетици;
- тренування;
- пщготовка вистушв та пoвiдoмлeнь тощо.
1ндиводуальш форми роботи можуть пов’язуватися та використовуватися
масовими та груповими.
За необхщ носп в шститут1 можуть впроваджуватися нов1 форми
позааудиторно! роботи.

3. Гурткова робота
3.1. Гурткова робота - невщ’емна частина навчально-виховного процесу, яка
розвивае i формуе загальш якосп вщ ю вщ но до вкових можливостей студенпв,
задовольняе психолопчну потребу у спшкуванш i самовизначенш та вирш уе
проблему дозвшля.
3.2. Мета гуртково! робота:
- розширення i поглиблення бази знань;
- розвиток тзнавальних iHTepeciB i творчих зд1бностей;
- формування практичных умшь i навичок;
- шдтримка талановито! молодь
3.3. Завдання гуртково! робота:
- створення умов для творчого розвитку та самовираження cтyдeнтiв;

- оргашзащя змютовного дозвшля студенпв;
- впровадження шновацшних форм i метод1в навчання та виховання;
- створення системы роботы з обдарованими студентами;
- задоволення потреб студентсько! молод1 у професшному самовизначенш
вщповщно до lx iHTepeciB i здiбнocтeй.
3.4. Принципы здiйcнeння гуртково! робота:
- демократизащя та гyмaнiзaцiя;
- самоспйш сть i актившсть творчо! особистосп;
- едшсть загальнолюдських i нацюнальних цшностей;
- багатогалузевють та вар1атившсть;

- HayKoeicTb i системшсть;
- дoбpoвiльнicть та доступшсть;
- практична спрямовашсть.
3.5. Система гуртково! робота MicraTb наступш компоненты:
- гуртки (предметы, художньо! творчосп, пошуково - дослщницью,
техшчно! творчосп, прикладных навичок i BMiHb);

- cтyдeнтcькi клуби (p03pi3HBK)Tb за тематичною cпpямoвaнicтю);
- спортивш секцн.
3.6. Система гуртково! робота не с вичерпною, носить ор1ентовний характер,
дозволяе вюпочати шли структур Hi компонента.
3.7. До учасп в po6oTi гуртюв, ioiy6iB, спортивных секщй залучаються студенты
Bcix Kypcie з урахуванням ix власних inrepecie i вподобань, кшькютю не менше 10
учасншав.

3.8. В ш ституп дпоть:
1) Предметш гуртки (спрямоваш на поглиблення знань з певних дисцишнн).
2) Гуртки художньо'1 творчостп театральний, народного та сучасного танцю,
народноТ nicHi, естрадний, брейк-дансу, солосшв, гри на riT api, КВК, юних
поет1в тощо. (дають змогу студентам займатися аматорською д1яльшстю,

вщродженням традицш народно - побутового мистецтва, залучають !х до
художньо! TBOpHOCTi).
3) Пошуково - дослиннцькд гуртки (опираються на пошуково - дослщницьку
д!яльшсть та поглиблене ознайомлення студенпв з певною проблемою, вирш ують
завдання формування i розвитку сощально - активно'!, гумашстично спрямовано!
особистост! з глибоко усвщомленою
громадянською позищею, почуттям нащонально! самосвщомост1)

4) Гуртки техн 1Чно¥ творчост! (студенти розширюють i поглиблюють сво!
техн1чн1 знания,
розвивають
та
удосконалюють
ум1ння
та
експериментування,
моделювання,
конструювання
(творч1
рацюнал1затор1в, студентськ1 конструкторськ1 бюро тощо).

навички
бригади

5) Гуртки прикладних навичок i вмшь: гурток «Майстриня» та гурток р1зьби
по дереву (студенти набувають навичок роботи з природним матер1алом,
облаштування власного побуту, ведения домашнього господарства).
6) Студентськ1 клуби - орагшзацшно - оформлен! та стабшьно функщонуюч1
групп однодумщв,
зайнятих
сощально-корисною,
культурно-дозвшлевою
д1яльшстю, як1 функц1онують на 6a3i студентського самоврядування. Клуби
сприяють задоволенню р1зноб1чних iHTepecie i потреб у шдвшценш свое! духовно!
культури, формують умшня самост1йно висловлюватися, вщстоювати сво! думки,
погляди i переконання. Д!яльнють у клубах базуеться на принципах добровш ьносп,
самоврядування,
колективного пошуку, !ндивщуал!зацп форм i метод1в.
7) Спортивш секцн (покликан! пропагувати здоровий cnoci6 життя, сприяти
розширенню форм дозвшля, зм!цненню ф!зичних можливостей орган!зму на фон!
негативного впливу довкшля на здоров'я населения, забезпечувати повноцшний
розвиток молод!).
3.9. Форми гуртково! роботи.
3 .9 .1 .1нформащйш:
- лекц!я;
- бесща;
- диспут та дискуая;
- усний журнал;
- 3ycTpi4i 3i спещал!стами;

- екскурЫя та тематична подорож;
- вивчення досвщу робота та шше.
3 .6 .2 .1люстративно - показов!:
- виставки роб1т;
- фотовиставка;
- тематична газета;
- вершсаж;
- експозищя;
- колаж та ш.;
3.6.3. Практичш
- театрашзоване свято;
- тематичний виховний захщ;
- семшар-практикум;
- ол1мшада;
-рольова гра;
- наукове дослщження та ш.
3.10. Форми проведения занять добираються кер1вниками гуртюв, клуб1в,
спортивних секцш на власний розсуд, i спрямоваш на задоволення потреб у
творчому та професшному розвитку, створення умов для формування творчо
розвинено!, сощально зршо! та психолопчно адаптовано! особистоеп, розвиток
тзнавальних iHTepeciB та зд1бностей студ етзв .

4. Створення, планування, облж роботи, зв1тшсть та контроль
4.1. С творення гуртю в, студентських клуб1в, спортивних секцш вщ буваеться
вщ повщ но до чинного законодавства Украш и. М ипм альна ю лы бсть студеш звучаснию в предметних та пош уково-дослщ ницьких гуртю в, гуртю в т е х т ч ж и
творчост1 та прикладних навичок i вмш ь становить 10 oci6. М ш1мальна ю лью сть
студеьгпв-учаснию в гуртю в худож ньо! самод1яльноеп та спортивних секцш - 10
oci6. Студентсью клуби повинш об’еднувати не меш пе 15 учаснию в.
4.2. П ланування та проведения занять.
Заняття гуртк1в та спортивних секцш проводяться на о с ж ш плаш в роботи
розроблених ix кер1вниками затвердж ених у встановленому порядку кер1вниками
структурних п щ р о зд ш в (заступниками директора з навчально! та
виховно!
роботи). Тематика засщ ань студентських клуб1в попередньо погодж уеться i3
органами студентського самоврядування.
4.3. Заняття гуртю в та студентських клуб1в проводяться згщ но встановленого
графж а.
4.4. Я кщ о кер1вники гуртю в та спортивних секцш отримую ть за гурткову роботу
встановлену заробггну плату, то перю дичню ть i тривалю ть проведених занять
визначаеться законодавством.

4.5. Оплата, о б л к робота та звш псть кер1вншав гуртюв. Оплата пращ кер1вншав
гуртк1в здшснюеться вщповщно до дйочого законодавства за рахунок державного
бюджету та коптив навчального закладу.
4.6. 3 метою облйсу робота кожний кер1вник гуртка та спортивно! секци веде
журнал облпсу робота, у якому мютиться персональний склад гуртка, облйс
вщвщування, тематика та кшыасть проведених занять, основш напрямки робота
тощо.
4.7. Кер1вники гуртюв та спортивных секщй, студентських клуб1в зобов'язаш мати
методичне забезпечення проведених занять.
4.8. Кер1вники гуртюв дв\ч{ на рж здають зв1ти встановлено! форми про
проведену роботу кер1вникам структурных ш дроздш в.
4.9. Систематичный контроль за роботою гуртюв та спортивных секщй
здшснюють заступники директора з навчально! та виховно! роботы (в залежносп
вщ напрямку роботи гуртка).
4.10. Права та обов’язки кер1вншав гуртюв визначеш у Посадових обов’язках
розроблених та затверджених у вщ повщ носп до чинного законодавства Украши.

Заступник директора
з виховно! роботи

С.О. Журба

