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ВІДДІЛ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ідділ виховної роботи — організаційний центр
виховної роботи в Запорізькому національному
університеті. Керівником відділу є С. В. Кондратенко. Загальну координацію виховного процесу в університеті здійснює помічник ректора, канд. біол. наук,
доц. Н. В. Воронова.
Виховання студентів у вищій школі є невід’ємним
складником системи освіти. Потреба у створенні спеціального підрозділу, який би загалом займався організацією і реалізацією виховної роботи, існувала
і в Запорізькому державному університеті. Тому в березні
1993 р. було створено відділ виховної роботи, який очолив канд. іст. наук, доц. С. Ф. Орлянський. Відтоді почалося планування виховної роботи зі студентами, був
заснований інститут кураторів груп та курсів, введена
практика проведення щотижневих нарад заступників
деканів з виховної роботи, на яких розглядалися злободенні проблеми виховання студентів у сучасних умовах.
Нелегко відбувалося становлення відділу виховної роботи. З 1996 р. робота відділу стабілізувалася.
Організацією виховної роботи на факультетах займаються заступники деканів з виховної роботи,
які працюють з кураторами академічних груп та курсів, індивідуальними кураторами студентів з числа дітей-сиріт і за активною участю органів студентського
самоврядування.
Відділ здійснює планування виховної роботи на рік,
заходи уточнюються щомісячно і відображаються в календарі подій на сайті університету. Наприкінці навчального року підбиваються підсумки роботи з відповідними

Діалог зі студрадою

висновками щодо подальшої організації виховної роботи
в університеті на наступний рік.
Значна увага в ЗНУ приділяється національно-патріотичному вихованню студентської молоді, проводиться
робота з популяризації здорового способу життя. В університеті постійно організовуються Дні інформування,
забезпечується участь студентів у загальнодержавних програмах та обласних заходах тощо. А саме: заходи з нагоди
святкування річниці з дня народження Т. Г. Шевченка;
участь у відкритому Всеукраїнському благодійному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Таланти Хортиці»;
обласний військово-спортивний конкурс «Призовник»,
щорічний фотоконкурс «Університет очима студентів»,
участь у суботниках не тільки на території студмістечка,
але й у заходах, які ініціює міська та обласна влада. Студенти, викладачі та співробітники університету беруть
участь у телемарафоні «Пам’ять».
За організаційної підтримки
відділу кращі студенти ЗНУ
отримують стипендії Верховної
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України
та матеріальну підтримку обдарованої молоді згідно з Міською
комплексною програмою соціального захисту населення.
Окремим напрямом виховання є організація роботи з пільговими категоріями студентів,
надання інформаційної, організаційної, правової підтримки,
зокрема й у питаннях отримання соціальних стипендій.
Одним із напрямів діяльності
відділу є робота зі студентами,
які мешкають у гуртожитках
ЗНУ. Відділ тісно співпрацює
зі Студентською радою гуртоСпівробітники відділу виховної роботи разом із помічником ректора Н. В. Вороновою
(третя зліва) та начальником відділу С. В. Кондратенко (крайня справа)
житків, скеровує її роботу.
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