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1. Загальна частина 

Закон України «Про вищу освіту» одним з 

головних завдань діяльності вищого навчального 

закладу визначає забезпечення культурного і 

духовного розвитку особистості, виховання студентів 

у дусі українського патріотизму і поваги до 

Конституції  України. 

Виховна робота проводиться згідно з 

відповідними державними документами: 

- Загальною декларацією прав людини; 

- Декларацією прав дитини; 

- Законом України «Про освіту»; 

- Законом України «Про вищу освіту»; 

- Законом України «Про мови»; 

- Концепцією національно-патріотичного 

виховання студентської молоді; 

- Наказом МОН України «Про  затвердження 

Положення про студентське самоврядування у вищих 

навчальних закладах»; 

- Інструктивно-методичними  листами МОНУ та 

іншими нормативно – правовими документами й 

методичними рекомендаціями. 

1.1 Мета, принципи і завдання виховання 

Виховання – це насамперед засвоєння кожною 

особистістю духовності,  культури народу, його 

національного духу, способу життя. 

Ідеал виховання – це особистість, що здатна і 

готова своєю діяльністю, своїм життям забезпечувати 

буття свого народу, суспільства і держави в усіх її 

формах, проявах у відповідності з вимогами 
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історичного часу. Ідеалом виховання є гармонійно 

розвинена, високоосвічена, соціально активна 

людина, що наділена глибокою громадянською 

відповідальністю, високими духовними якостями, 

патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань 

української та світової культури, здатна до 

саморозвитку і самовдосконалення.    

Головна мета виховання – набуття молодим 

поколінням соціального досвіду, успадкування 

духовних надбань українського народу, досягнення 

високої культури міжнаціональних взаємин, 

формування в молоді незалежно від національної 

приналежності рис громадянина Української 

держави, розвиненої духовності, моральної, 

художньо-естетичної, правової, екологічної культури, 

формування високопрофесійних , соціально та 

морально зрілих, всебічно розвинених патріотів 

України.  

Виховний процес у коледжі здійснюється на 

основі таких принципів: 

 гуманізм та толерантність, повага до 

студентів як особистостей, їх ціннісних орієнтацій і 

переконань, політичних симпатій, релігійних 

уподобань; 

 врахування інтелектуальних задатків і 

здібностей студентів, рівнів їх інтелектуального та 

загальнокультурного розвитку; 

 партнерство як форма стосунків між  

викладачами і студентами, їх співпраця у вирішенні 

питань навчання, відпочинку, побуту, широке 
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використання можливостей студентського 

самоврядування, підтримка і стимулювання 

студентських ініціатив; 

 єдність навчання, виховання та пошуково-

дослідної роботи, що передбачає добросовісне 

виконання кожним студентом своїх функціональних 

обов’язків і громадських доручень, участь у 

пошуково-дослідницькій роботі та громадському 

житті групи, курсу, коледжу; 

 цілісність та системність виховного впливу 

на студентів керівництва, завідувачів відділень, 

викладачів, органів студентського самоврядування в 

навчальний та позанавчальний час; 

 пріоритет загальнолюдських цінностей, їх  

органічне поєднання з цінностями 

національними; 

 креативність у вихованні, яка виявляється в 

особистісних відчуттях, міркуваннях, знаннях, діях. 

Мета виховання конкретизується через систему 

виховних завдань, що є загальними не тільки для 

коледжу, а й для всього суспільства в цілому. 

Важливими виховними завданнями в нинішніх 

умовах є: 

 забезпечення умов для самореалізації 

особистості відповідно до її здібностей, суспільних та 

власних інтересів; 

 введення молодої людини в світ соціального, 

господарського, політичного, інтелектуального, 

етичного, культурного досвіду людства і свого 

українського народу; 
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 виховання правової культури: поваги до 

Конституції, Законодавства України, державної 

символіки-герба , прапора і гімну, знання та 

дотримання законів; 

 освоєння накопиченого людством знання в усіх 

актуальних галузях діяльності; 

 виховання духовної культури особистості та 

створення умов для вільного формування нею власної 

світоглядної позиції; 

 оволодіння чинними методами практичного 

використання знань;  

 оволодіння актуальними методами здобуття 

знань; 

 формування соціальної активності та 

відповідальності особистості через включення 

студентів у процес державотворення; 

 виховання культури мислення і культури 

розумової діяльності; 

 формування мовної культури, володіння і 

вживання української мови; 

 виховання внутрішньої потреби в суспільно-

корисній праці, формування актуальної мотиваційної 

структури праці; 

 виховання родинно–сімейної свідомості, етики 

та інших доброчинностей, притаманних українському 

народові; 

 виховання розуміння високої цінності 

українського громадянства, внутрішньої потреби 

бути громадянином України; 
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 культивування кращих рис української 

ментальності – працелюбності, індивідуальної 

свободи, глибокого зв’язку з природою, 

толерантності, поваги до жінки,любові до рідної 

землі; 

 спонукання студентів до активної протидії 

проявам аморальності, правопорушенням, 

бездуховності, антигромадянської діяльності. 

Реалізація основних завдань і принципів 

виховання здійснюються за загально прийнятими 

уявленнями в ряді пріоритетних напрямків: 

національно- патріотичне, інтелектуально – духовне, 

громадянсько-правове, моральне, екологічне, 

естетичне, трудове, фізичне та утвердження 

здорового способу життя. 

Для забезпечення належного виховного ефекту 

поза навчальна виховна робота має будуватися за 

такими принципами: зв'язок із життям, колективізм, 

самодіяльність, врахування вікових та 

індивідуальних особливостей. 

1.2. Критерії виховної роботи 

Концептуальними критеріями виховання і 

вихованості студентів є: 

 ставлення до суспільства,  праці, людей; 

 активність життєвої позиції; 

 спрямованість особистості студента, її 

потреби, мотиви, інтереси, ідеали; 

 рівень правової свідомості студентів; 

 рівень моральної свідомості і моральної 

поведінки; 
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 рівень громадянської, політичної свідомості, 

поведінки; 

 ціннісні орієнтації студентів; 

 рівень культури, форми і засоби культурного 

самовияву і самоствердження; 

 конструктивність або деструктивність 

поведінкових проявів студентів; 

 самовідчуття студентів (соціальне, етичне та 

інше). 

2. Організаційно – практичне забезпечення 

виховної роботи 

Об’єктами виховної роботи є: 

 групи студентів за соціальним станом (інваліди, 

з неповних сімей, сироти); 

 групи студентів і окремі студенти за місцем 

проживання; 

 групи студентів за сімейним станом; 

 групи студентів за статевим станом; слухачі 

підготовчих курсів.  

Суб’єкти виховної роботи:  

 адміністрація - суб’єкт  - організатор виховної 

роботи в цілому; 

 завідувачі відділень; 

 голови циклових комісій; 

 бібліотека; 

 керівники навчальних груп; 

 тимчасово створені фахові групи методичної, 

організаційної та іншої спрямованості для 
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забезпечення консультативної та організаційної 

роботи; 

 студентські академічні групи; 

 об’єднання студентів; 

 профком студентів; 

 всі викладачі, співробітники коледжу. 

Виховна робота здійснюється за загальними 

планами. Виховні заходи проводяться в кожній 

навчальній групі не рідше одного разу на тиждень та 

мають визначену планом тематику. 

2.1. Організаційна структура та забезпечення 

виховної роботи 

Управління виховною роботою здійснюється за 

такою схемою: 
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Педагогічна рада: 

 здійснює контроль за станом розвитку виховної 

роботи. 

Директор: 

 здійснює підбір, підготовку та перепідготовку 

кадрів, що здатні на професійному рівні здійснювати 

виховну роботу;  

 фінансує витрати, необхідні для оплати 

викладачам, керівникам груп та укріплення 

матеріальної бази соціокультурної сфери;  

 забезпечує загальнокультурну спрямованість 

навчального процесу; 

 забезпечує єдність дій всіх підрозділів. 

Завідувач відділенням: 

 здійснює планування та організацію дозвілля та 

відпочинку студентів на відділенні; 

 координує роботу керівників груп; 

 бере участь  у формуванні матеріальної бази, 

соціальної та духовної  сфери на відділені; 

 спільно з приймальною комісією та 

громадськими організаціями здійснює індивідуальну 

роботу з абітурієнтами та першокурсниками з 

виявлення їх можливостей та інтересів. 

Завідувач навчально-методичної лабораторії: 

 здійснює планування, організацію та контроль 

за станом виховної діяльності; 

 забезпечує формування в коледжі необхідного 

культурного середовища; 

 підтримує ділові зв’язки з місцевими органами 

влади, підприємствами, установами, громадськими 
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організаціями з метою використання її ресурсів для 

організації виховної роботи; 

 координує роботу всіх підрозділів коледжу, 

суспільних організацій та студентських рад, 

забезпечує єдність їх виховних дій. 

Голови циклових комісій: 

 беруть безпосередню участь у формування 

культурного середовища коледжу; 

 планують позааудиторну виховну роботу 

професійного спрямування; 

 здійснюють вивчення потреб, інтересів та 

смаків студентів, вивчають шляхи та засоби їх 

формування. 

Керівники груп: 

 організовують вибори та навчання активу 

групи; 

 ознайомлюють студентів з правилами 

внутрішнього розпорядку, правами та обов’язками 

студентів; 

 проводять організаційні й тематичні виховні 

години згідно з планом виховної роботи; 

 залучають до активної участі в житті групи всіх 

студентів; 

 організовують взаємодопомогу в навчанні; 

 ведуть документацію керівника групи 

 ознайомлюють членів групи з традиціями 

коледжу, формують традиції групи; 

 формують національну свідомість, політичну 

культуру, інтерес до навчання, потребу в здоровому 

способі життя; 
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 формують відповідальне ставлення студентів 

до своїх обов’язків; 

 формують сприятливий для особистісного 

розвитку студентів морально-психологічний клімат у 

групі; 

 організовують процес засвоєння студентами  

більшої кількості соціальних ролей; 

 залучують студентів у творчі колективи, 

спортивні секції; 

 організовують екскурсії, відвідування музеїв, 

виставок тощо; 

 залучують студентів до участі в конкурсах 

професійної майстерності; 

 залучують студентів до участі у конкурсі на 

кращу групу, кращого студента; 

 організовують загальні заходи та участь у них; 

 організовують психолого-педагогічну допомогу 

студентам; 

 організовують роботу з батьками; 

 налагоджують зв’язки групи з іншими групами, 

громадськими організаціями. 

Виховний вплив на виховання студентів 

здійснюється також через: 

 органи студентського самоврядування 

(студентські ради, профком студентів); 

 бібліотеку; 

 гуртки, спортивні секції. 

Органи студентського самоврядування: 
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 організовують традиційні позанавчальні 

заходи, зустрічі; 

 запроваджують реалізацію власних суспільно-

значущих проектів, громадсько-значущих акцій; 

 виховують ініціативність, дисциплінованість, 

організованість, демократизм, старанність у навчанні 

та праці, формують моральність, естетичні та етичні 

вподобання; 

 вирішують соціальні питання; 

 залучають студентів до гуртків, спортивних 

секцій. 

Бібліотека: 

 формує книжковий фонд коледжу з 

врахуванням потреб кафедр, викладачів, студентів; 

 знайомить читачів з принципами та методами 

роботи з каталогами, довідниками, основами 

бібліографії; 

 здійснює інформаційно-бібліографічне 

обслуговування з використанням  Internet, книжкових 

виставок, індивідуальну роботу із студентами та 

викладачами; 

 формує цікавість до книг, проводить тематичні 

конференції, вечори, бібліотечно-бібліографічні 

заняття  із студентами молодших курсів, 

 формує у студентів стійкий інтерес до 

художньої та наукової літератури. 

Гуртки: 

 об’єднують молодь за інтересами; 

 проводять заходи виховного характеру. 

3. Основні етапи виховної роботи 
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Адаптаційно-ознайомчий етап (ІΙΙ курс ) 

Основне завдання – створення комфортної 

психоемоційної атмосфери, яка б сприяла швидкій 

адаптації абітурієнтів до нового для них 

студентського життя, до атмосфери вузу, початок 

формування студентського колективу академічної 

групи. Кураторами груп організовується процес 

вивчення особистостей студентів, їх нахилів, 

індивідуальних здібностей. 

Головна увага спрямовується на організацію 

різних видів діяльності, за допомогою яких можна 

повніше розкрити індивідуальність студента. 

У системі виховання планується діяльність, що 

пов’язана із сучасним розвитком суспільства. 

Основний виховний етап (ΙΙ-ΙV курси) 

На цьому етапі зусилля спрямовані на подальший 

розвиток особистості студента або на корекцію 

окремих якостей. 

Особливістю етапу є організація проведення 

виховних заходів. Одним з ключових завдань цього 

етапу є формування студентського колективу, 

основаного на взаємоповазі, товаристві, почутті 

гордості та належності до свого навчального закладу. 

Організація виховної діяльності носить 

філософсько-культурологічне спрямування. 

4. Матеріальні та моральні основи 

забезпечення виховного процесу 

Виховні заходи проводяться в закріплених 

навчальних кабінетах, актовій залі, спортивній залі, 

міських будинках культури. 
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Кошти на проведення тематичних виховних 

заходів виділяються студпрофкомом, студрадою або 

керівництвом коледжу. 

Важливе значення в підвищенні ефективності 

виховного процесу має матеріальне та моральне 

заохочення його учасників. Оголошення подяк 

викладачам та студентам, вручення грамот 

стверджують у їх свідомості необхідності діяти саме 

таким чином, досягти ще кращих результатів. 

Моральні стягнення відіграють важливу роль у 

виховному процесі, однак їх використання повинно 

бути виваженим. 

 


