УВЕДЕНО В ДІЮ
Наказ по ДВНЗ «УжНУ»
від 18.06.2015 року
№ 804/01-17
Рішення Вченої ради
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»
від 18 червня 2015 року (протокол №6)
Про стан та перспективи виховної роботи,
розвиток соціально-побутової сфери УжНУ
Заслухавши доповідь проректора із науково-педагогічної роботи
Короля І.І. «Про стан та перспективи виховної роботи, розвиток соціальнопобутової сфери УжНУ», Вчена рада ухвалила:
1. Доповідь проректора із науково-педагогічної роботи Короля І.І. «Про
стан та перспективи виховної роботи, розвиток соціально-побутової сфери
УжНУ» взяти до уваги.
2. Стан виховної роботи у ДВНЗ «УжНУ» вважати задовільним.
3. Вважати на наступний навчальний рік питання «Формування
здорового способу життя у студентської молоді» пріоритетним у виховній
роботі у зв’язку з чим:
3.1. Деканам факультетів та їх заступникам з виховної роботи, кафедрі
фізичного виховання активізувати роботу щодо популяризації здорового
способу життя студентської молоді. Термін виконання: постійно.
3.2. Відділу гуманітарно-виховної роботи розробити план з виховної
роботи на 2015-2016 навчальний рік, де зосередити увагу на питаннях
формування здорового способу життя студентської молоді. Термін
виконання: 15.09.2015р.
3.3.
Загальноуніверситетській
кафедрі
фізичного виховання,
факультету здоров’я людини спільно зі студентським самоврядуванням
розробити комплексну програму фізичного розвитку осіб, які навчаються в
Університеті. Термін виконання: 20.09.2015р.
4. Загальноуніверситетській кафедрі фізичного виховання, факультету
здоров’я людини організувати студентські змагання з різних ігрових видів
спорту.
Термін виконання: постійно
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5. Заступникам деканів з виховної роботи та директору коледжу
здійснювати роботу з органами студентського самоврядування з метою
активізації їх діяльності на факультетах та у гуртожитках. Термін виконання:
постійно.
6. Проректору з адміністративно-господарської роботи з метою
покращення санітарно-гігієнічних умов проживання в гуртожитках
проводити ремонт систем водних, каналізаційних, електричних та газових
мереж і приміщень гуртожитків, оновлювати їх майно.
Термін виконання: постійно.
7. Директору студмістечка розробити і впровадити план технічноорганізаційних заходів з якісного покращення пропускного режиму та
підтримки порядку в гуртожитках.
Термін виконання: постійно.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науковопедагогічної роботи Короля І.І. та проректора з адміністративногосподарської роботи Сойму Д.Ю.
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