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1. Загальні положення
Навчально-виховна комісія (НВК) на факультеті є дорадчим
колегіальним органом, який очолює голова – заступник декана з виховної
роботи за посадою.
Навчально-виховну комісію утворено для погодженого вирішення
питань, які віднесені до компетенції факультету щодо контролю за
проведенням навчально-виховної роботи на факультеті.
Дорадчо-колегіальна функція навчально-виховної комісії реалізується
шляхом демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень із
проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності факультету.
У своїй роботі навчально-виховна комісія керується законодавством
України, «Положенням про виховну роботу ХДЗВА» і цим Положенням.
2. Сфера діяльності навчально-виховної комісії
Діяльність навчально-виховної комісії здійснюється на рівні факультету.
3. Структура навчально-виховної комісії
Внутрішня структура НВК складається з секторів, які охоплюють
своєю діяльністю окремі напрямки навчально-виховного процесу:
- навчальний сектор (аналіз успішності студентів академічних груп,
заходи щодо покращення показників успішності);
- дисциплінарний сектор (аналіз відвідування навчальних занять,
профілактика порушень правил внутрішнього розпорядку,
застосування до порушників стягнень);
- виховний сектор (допомога студентам І курсу в період адаптації,
робота в гуртожитках, участь у організації культурно-масових і
спортивних заходів).
4. Мета діяльності та повноваження навчально-виховної комісії
Навчально-виховна комісія функціонує з метою:
- сприяння покращенню показників успішності студентів шляхом
систематичного аналізу результатів щомісячної атестації,
успішності за результатами екзаменаційних сесій, відвідування
занять та з’ясування причин, які заважають навчанню;
- аналізу причин відрахування;
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
- захисту прав студентів;
- посилення участі студентів у громадському житті академічних груп,
факультету, академії;
- сприяння гармонічному розвитку особистості.
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Відповідно до основних завдань навчально-виховна комісія:
- організовує і контролює виконання власних рішень, підтримує
ініціативи студентів і викладачів щодо вдосконалення системи
виховання, заохочення творчих пошуків та науково-дослідної
роботи студентів;
- вносить пропозиції декану факультету щодо стимулювання
найбільш обдарованих і активних студентів;
- розглядає пропозиції, скарги і зауваження студентів щодо
організації на факультеті навчально-виховного процесу та за
необхідності вносить ці питання на розгляд Вченої ради факультету;
- обговорює питання організації навчання і дозвілля студентського
колективу;
- висуває представників для участі в роботі органів студентського
самоврядування;
- організовує контроль за дотриманням студентами факультету
правил внутрішнього розпорядку;
- розглядає пропозиції про застосування до студентів дисциплінарних
заходів впливу, а також, при наявності підстав, порушує клопотання
перед адміністрацією академії про подальше перебування в
навчальному закладі;
- проводить моніторинг відвідування занять і успішності студентів та
приймає з цього приводу відповідні рішення;
- розглядає результати навчально-виховної роботи на факультеті;
- заслуховує звіти кураторів академічних груп по проведенню
виховної роботи;
- затверджує план роботи кураторів на навчальний рік;
- вносить на розгляд Вченої ради факультету пропозиції щодо
формування плану виховної роботи факультету на навчальний рік;
- створює постійні і тимчасові комісії для вивчення спірних питань,
щодо успішності студентів;
- вносить пропозиції щодо змін у Положення про виховну роботу
факультету.
5. Склад навчально-виховної комісії факультету
роботи

та організація

До складу навчально-виховної комісії (НВК) факультету входять за
посадами заступник декана з виховної роботи, старші куратори курсів,
куратори академічних груп, старости академічних груп, голова або
представники органу самоврядування студентів.
Персональний склад навчально-виховної комісії затверджує декан
факультету.
Секретар навчально-виховної комісії призначається головою НВК.
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Організаційною формою роботи НВК факультету є засідання, які
проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання НВК є відкритими.
Позачергове засідання комісії може бути скликане за ініціативою голови
НВК чи 1/3 членів комісії.
Рішення НВК набувають чинності, якщо в засіданні бере участь не
менше 2/3 її складу й ухвалюються (крім окремо обумовлених випадків)
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів НВК та вводяться в
дію розпорядчими актами декана факультету.
Рішення навчально-виховної комісії може бути скасовано Вченою
радою факультету.
Члени НВК факультету беруть участь у засіданнях особисто.
Засідання НВК скликує та проводить її голова. У разі його відсутності на
засіданнях головує заступник голови НВК, який є членом комісії.
Засідання НВК факультету оформлюється протоколом засідання, який
підписується головою НВК та секретарем НВК.
Голова НВК планує та контролює її роботу, проводить засідання, несе
відповідальність за виконання її рішень.
Контроль за виконанням рішень НВК покладається, як правило, на
декана, його заступників відповідно до їх функціональних обов’язків.
Рішення
НВК
розпорядчого
характеру
вводяться
в
дію
розпорядженнями декана факультету.
Проект положення про навчальновиховну комісію факультету
_____________________ дата

Проректор з навчальної роботи
ХДЗВА
________________ М.М. Хмель
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