
ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-освітній центр патріотичного виховання молоді Відкритого

міжнародного університету розвитку людини «Україна»

1. Загальні положення

1.1. Науково-освітній центр патріотичного виховання молоді   Відкритого

міжнародного  університету  розвитку  людини  «Україна»  (далі  –  Центр)  є

структурним підрозділом університету. Основним напрямом діяльності Центру

є  виховання  в  учнівської  і  студентської  молоді  патріотизму  та  національної

свідомості.

1.2.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, указами

Президента  України  та  постановами  Кабінету  Міністрів  України,  діючими

нормативно-правовими актами соціальної  сфери та системи освіти,  Статутом

університету та цим Положенням.

1.3.  Структура та чисельність працівників Центру визначається штатним

розписом університету.

2. Основні завдання та обов'язки Центру

2.1.  Виховання   в  учнівської  та  студентської  молоді  національної

свідомості та правової культури.

2.2.  Залучення  учнів  і  студентів  до  національно-патріотичних  заходів,

спрямованих на  формування  активної  громадянської  позиції  та  мотивації  до

здорового способу життя.

2.3.  Організація  змістовного  духовно-морального  дозвілля  та  фізичного

виховання учнівської і студентської молоді.



2.4. Пошук та підтримка здібних й обдарованих учнів і студентів.

2.5.  Надання  науково-методичних  та  практичних  рекомендацій  в

організації освітньої діяльності козацьких навчальних закладів.

2.6. Організація і проведення всеукраїнських і міжнародних конференцій,

фестивалів,  круглих  столів  із  патріотичного  виховання  учнівської  та

студентської молоді. 

2.7.  Популяризація  національних  видів  спорту  та  спортивних  змагань,

заснованих на традиціях українського козацтва.

2.8. Співпраця з міжнародними культурно-освітніми центрами та участь у

впровадженні  гуманітарних  програм  в  державах  проживання  української

діаспори.

2.9. Видання навчально-методичної літератури з патріотичного виховання

для дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

3. Права Центру

3.1.  Отримувати  документи  та  матеріали  від  структурних  підрозділів

університету  щодо  моніторингу  наявних  і,  за  необхідності,  створення  нових

освітньо-виховних програм із патріотичного виховання молоді.

3.2.  Ініціювати створення відділень, секторів та робочих груп із питань,

що належать до компетенції Центру.

3.3.  Проводити  організаційно-масову  роботу  відповідно  до  завдань

Центру.

3.4.  Брати  участь  у  заходах,  що  належать  до  компетенції  Центру  за

дорученням  Президента  університету,  першого  проректора  та  директора

департаменту з формування контингенту студентів.

 

4. Керівництво Центру

4.1. Центр очолює керівник Центру.

4.2.  Призначення  та  звільнення  керівника  Центру  в  установленому

порядку здійснює Президент університету або перший проректор.



4.3.  Керівник  Центру  безпосередньо  підпорядкований   директору

департаменту з формування контингенту студентів.

4.4. Керівник Центру:

-  здійснює  керівництво  роботою  Центру  щодо  виконання  завдань,

визначених цим Положенням;

-   забезпечує  подання  у  встановлені  терміни  планів  роботи Центру  та

контролює  їх виконання;  

-   за  дорученнями  Президента  Університету,  першого  проректора  та

директора  департаменту  з  формування  контингенту  студентів  здійснює

представництво  в  органах  державної  влади,  наукових  та  навчальних

організаціях із питань, що належать до компетенції Центру.  

5. Очікувані  результати

5.1.  Створення ефективної виховної системи національно-патріотичного

виховання учнівської і студентської молоді.

5.2.  Забезпечення готовності учнівської і студентської молоді до захисту

України та виконання громадянського й конституційного обов’язку із захисту

національних  інтересів,  цілісності  та  незалежності  України  з  метою

становлення її як  правової,  демократичної і соціально-орієнтованої  держави.

5.3.  Забезпечення  в  молодого  покоління  виховання  патріотичної

свідомості  й  відповідальності,  почуття  вірності,  любові  до  Батьківщини,

турботи про спільне  благо, збереження та шанування національної пам’яті. 

5.4. Створення дієвої та ефективної системи  профорієнтаційної  роботи  з

учнівською та студентською молоддю.


