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Мета виховної роботи 

Сприяння  підготовці  свідомої  національної  інтелігенції,  оновленню  і
збагаченню  її  духовної  еліти,  примноження  культурного  потенціалу,  який
забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів.

Основна виховна проблема, над якою працює колектив
Впровадження  інформативно-комунікативних  технологій  у  навчально-
виховний процес як запорука підвищення якості освіти.
Формування свідомого громадянина-патріота Української держави, активного
провідника  національної  ідеї,  представника  української  національної  еліти
через  набуття  молодим  поколінням  національної  свідомості,  активної
громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.

Осно  вні завдання виховної роботи  

 формування  національної  свідомості,  гідності  громадянина,
виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;

 вироблення  чіткої  громадянської  позиції,  прищеплення  молодим

людям  віри  у  верховенство  закону,  який  є  єдиною  гарантією
свободи;

 формування  у  суспільній  свідомості  переваг  здорового  способу
життя,  культу  соціально  активної,  фізично  здорової  та  духовно
багатої  особистості,  створення  необхідних  умов  для  ефективного
розвитку  студентського  самоврядування,  виявлення  його
потенційних лідерів та організаторів;

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої

людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та
самореалізації;

 плекання  поваги  до  свого  навчального  закладу,  розвиток  і
дотримання        його традицій.

Організація навчально-виховного процесу

Навчальний процес у коледжі - це система організаційних і дидактичних
заходів,  що  спрямовані  на  реалізацію  змісту  освіти  за  освітньо-
кваліфікаційним  рівнем  «молодший  спеціаліст»  згідно  з  освітньо-
професійною  програмою,  освітньо-кваліфікаційною  характеристикою  та
навчальним  планом,  що  погоджено  з  Департаментом  вищої  освіти
Міністерства освіти і  науки України. Інститутом інноваційних технологій і
змісту  освіти  України.  Освітньо-кваліфікаційна  характеристика,  освітньо-



професійна  програма  та  навчальний  план  спеціальностей  щороку
затверджуються в установленому порядку. 

Організація  навчального  процесу  в  коледжі  визначається  Законами
України  «Про освіту»,  «Про  вищу освіту»,  «Положенням  про  організацію
навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»,  «Положенням  про
державний вищий навчальний заклад», затвердженими Міністерством освіти
і  науки  України,  Правилами  внутрішнього  розпорядку  коледжу,
розробленими  на  основі  Типових  Правил  внутрішнього  розпорядку  для
працівників  навчально-виховних  закладів  системи  Міністерства  освіти  і
науки України. 

У коледжі розроблені та діють положення, які регламентують навчальний
процес: про організацію та проведення державної атестації, про самостійну
роботу  студентів,  систему  контролю  знань  студентів,  відрахування,
поновлення і переведення студентів та ін. Навчально-виховна робота у 2018-
2019  н.р.  буде  спрямована  на  виконання  основних  документів  щодо
організації діяльності коледжу.

 Науково-методична робота

Пріоритетні  напрямки  діяльності  коледжу:  продовження  роботи  над
створенням  позитивного  іміджу  навчального  закладу  шляхом  надання
якісних  освітніх  послуг,  удосконалення  методики  викладання  дисциплін,
якісного  навчально-методичного  забезпечення  дисциплін,  підготовки
конкурентоспроможних  спеціалістів,  забезпечення  ринку  праці
висококваліфікованими  молодшими  спеціалістами,  виховання  освічених,
висококультурних  громадян.  У  планах  викладачів  коледжу  –   участь  у
науково-практичних  та  науково-методичних  конференціях,  міських  і
міжнародних  конкурсах.  Педагогічні  працівники  разом  зі  студентами
планують  відвідання  міських  виставок,  бібліотек,  написання  та  захист
наукових  робіт,  публікацію  наукових  статей,  участь  у  науково-методичних
конференціях.

Навчально-методична робота викладачів

 Реформування  вищої  освіти  передбачає  реалізацію  різних  принципів,
серед  яких  –   методологічна  переорієнтація  процесу  навчання  з
інформативної  на  індивідуально-диференційовану,  орієнтовану  на  розвиток
особистості  студента,  на  оцінювання  його  навчальних  досягнень.  З  цією
метою  викладачами  коледжу  у  2017-2018  н.р.  планується  підготовка
навчальних  посібників,  розробка  та  впровадження  в  навчальний  процес
методичних  рекомендацій  щодо  використання  інноваційних  (в  тому  числі
інформаційно-комунікативних)  технологій,  проходження  виробничої  та
навчальної  практики,  самостійної  роботи  з  дисциплін  навчального  плану
студентів  денної  форми  навчання  та  інші  види  методичної  роботи,  що
забезпечують подальше зростання якості професійно-практичної, соціально-
гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки студентів.



Організація навчально-виробничої діяльності 

Увесь  шлях  розвитку  вищої  освіти  –  намагання  наблизити  теоретичну
підготовку  до  практичної  діяльності,  тому  одна  з  головних  особливостей
підготовки  студентів  у  коледжі  –   зв'язок  з  життям,  з  конкретними
особливостями майбутньої професії, що можливо за умови оновлення змісту
освіти  з  урахуванням  досягнень  науки,  новітніх  технологій  та  передового
досвіду.  Підготовка  майбутніх  «молодших  спеціалістів»  високого  рівня
професійної  компетентності,  здатних  до  діяльності,  сповненої
інтелектуального і творчого змісту, спонукає до удосконалення виробничого
навчання  –  невід'ємної  складової  підготовки  «молодших  спеціалістів».
Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки
спеціалістів  у  вищих  навчальних  закладах  і  проводиться  на  оснащених
відповідним чином базах навчальних закладів. Метою практики є оволодіння
студентами сучасними методами, формами організації в галузі їх майбутньої
професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі
знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під
час  конкретної  роботи в  реальних виробничих умовах,  виховання  потреби
систематично  поновлювати  свої  знання  та  творчо  їх  застосовувати  в
практичній діяльності, бути конкурентноздатним на ринку праці. Навчально-
виробнича  діяльність  передбачає  участь  у  конкурсах  професійної
майстерності, проходження навчальної та виробничої практики.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1 Провести  зустріч  студентів  з

адміністрацією коледжу
Вересень Адміністрація 

Керівник групи
2 Проводити  спільні  засідання

адміністрації,  куратора  та  актива
групи  з  питань  успішності   з
дисциплін та відвідування занять

Протягом
навчального
року

Керівник групи

3 Провести  тематичну  виховну
годину:  «Особливості  навчального
процесу  у  коледжі.  Правила
внутрішнього розпорядку»

Вересень Керівник групи

4 Регулярно  відповідно  до  графіку
проводити:

 кураторські виховні години;
 збори групи;
 батьківські збори

Протягом
навчального
року

Зав. Відділенням
Керівник групи

5 Складання  плану  виховної  роботи
академічної групі

До 03.09.18 Керівник групи

6 Спланувати та організувати роботу з
профілактики  правопорушень серед
студентської  молоді  та  пропаганди
здорового способу життя;
скласти  список  студентів,  що
потребують  посиленої  педагогічної
уваги  з  метою  недопущення  ними
протиправних вчинків

Вересень Зав. Відділенням
Керівник групи



7 Приймати участь в огляді-конкурсі:
 “ Краща група ”
 “ Кращий студент ”
 “ Краща кімната 
    гуртожитку ”

Листопад 
Травень

Іващенко У. Ф.
Зав. відділенням
Керівник групи

2. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Завдання: формування  національної  свідомості  і  відповідальності  за  долю  України;
виховання  любові  до  рідної  землі,  її  історії,  відновлення  і  збереження  історичної
пам’яті;  культивування  кращих  рис  української  ментальності  (працелюбності,
індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.); виховання бережливого
ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.
1 Національно-патріотичне виховання

здійснювати  згідно  Концепції
національно-патріотичного
виховання  молоді,затвердженої
спільним  наказом  Міністерства  у
справах  сім’ї,  молоді  та  спорту,
Міністерства оборони, Міністерства
культури  і  туризму,  Міністерства
освіти і науки від 27.10.2009 №3754/
981/538 /493

Протягом
навчального
року

Адміністрація
Керівник групи

2 Підготувати  і  провести виховну
годину  «Україна-єдина держава» 

03.09.18 Керівник групи

3 Організувати та провести цикл бесід
«Держава та суспільство у боротьбі
за  відновлення  миру  та  порядку  в
країні,  відбиття  зовнішньої  агресії
проти України»

Протягом
навчального
року

Керівник групи

4 Брати участь у міських та районних
заходах, присвячених 
Дню  Конституції,  Дню
Незалежності, Дню Перемоги, 
Дню  визволення  м.  Миколаєва  від
німецько-фашистських загарбників

Протягом
навчального
року

Адміністрація
Керівник групи

5 Відвідувати  виставки,  музеї  та
театри м. Миколаєва

Протягом
навчального
року

Керівник групи

6 Провести тематичні виховні години:
«Традиції  українського  народу.
Зимові свята»
«Чорнобильські дзвони»

грудень

квітень

Керівник групи

7 Проводити інформаційні години:
- «Події у світі»
- «Урядові вісті»
- «Україна – поступ вперед»

Протягом
навчального
року

Керівник групи

8 Провести  цикл  заходів  до  Дня
Європи

Протягом
навчального
року

Керівник групи

9 Провести заходи присвячені
роз’ясненню ролі НАТО у світі

Протягом
навчального
року

Керівник групи

10 Взяти  участь  у
Всеукраїнській  акції,

Листопад Керівник групи



присвяченій  Дню  пам’яті
жертв  голодомору  «Засвіти
свічку».

3. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Завдання: формування  почуття  власної  гідності,  честі,  свободи,  рівності,
працелюбності,  самодисципліни;  формування  моральної  культури  особистості,
засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних
переконань;  становлення  етики  міжетнічних  відносин  та  культури  міжнаціональних
стосунків.
1 Провести бесіди з морально-етичної

проблематики  у  гуртожитку  та
виховних годинах.

Протягом
навчального
року

Іващенко У.Ф. 
Керівник групи

2 Провести загальну акцію
«Студенти проти наркоманії».

грудень Керівник групи
Студрада
Адміністрація

3 Забезпечити  змістовне  дозвілля
студентів у поза навчальний час.

Протягом
навчального
року

Череднікова Т.Ю.
Керівник групи
Іващенко У.Ф.

4 Організувати  зустріч  з
працівниками  служб  соціального
захисту.

лютий Адміністрація

5 Організувати  зустріч  студентів  з
лікарем-наркологом.

Протягом
навчального
року

Адміністрація

6 Провести тематичні бесіди-дискусії:
-  Алкоголізм  -  шкідлива звичка  чи
соціальне зло ?;
 - Геть паління! Ми - здорове 
   покоління;                          
 - Наркоманія-знак біди;
 - Гендерні стереотипи або чого 
   очікує  суспільство від  чоловіків
та жінок.

Протягом
навчального
року

Керівник групи

7    Для інформаційно-профілактичної
роботи  по  запобіганню  торгівлі
людьми,  провести  цикл  бесід  за
темами:
- Торгівля жінками, визначення 
   та   історія проблеми;
- Законодавча база щодо запобігання
торгівлі   людьми: міжнародний та 
національний рівні;
-  Діяльність неурядових та 
   міжнародних організацій
   по запобіганню торгівлі жінками;
- Що потрібно знати 
   українським     громадянам, які 
   збираються працювати, навчатись
   одружуватись за кордоном.

Протягом
навчального
року

Керівник групи

8 Провести  акцію  до  Всесвітнього
дня боротьби зі СНІДом

грудень Студрада 
Керівник групи



9 Провести виховні години:
-Снід - смертельна загроза людству
-Алкоголізм-чума сучасності
- Наркоманія-дорога в безодню

Грудень
протягом
навчального
року

Керівник групи

4. ГРОМАДЯНСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
Завдання: прищеплення поваги до прав и свобод людини та громадянина; виховання
поваги  до  Конституції,  законів  України  державних  символів  України;  виховання
громадянського  обов’язку  перед  Україною,  суспільством;  формування  політичної  та
правової культури особистості; залучення студентської молоді до участі у доброчинних
акціях і розвитку волонтерського руху.
1. Активізувати  педагогічну  просвіту

серед  батьків  щодо  їх
відповідальності  за  створення
належних  умов  для  навчання,
виховання та розвитку студентів.

Протягом
навчального
року

Адміністрація
Керівник групи

2. Організувати  зустрічі  з
працівниками  судів,  прокуратури,
юстиції, податкового управління.

Протягом
навчального
року

Адміністрація
Керівник групи

3. Провести бесіди з питань правового
виховання  та  профілактики
правопорушень серед молоді.

Протягом
навчального
року

Керівник групи

5 Проводити  профілактичні  заходи
щодо  запобігання  негативним
проявам серед молоді, в тому числі
пияцтву та наркоманії.

Протягом
навчального
року

Адміністрація
Керівник групи

6 Систематично  аналізувати  стан
дисципліни,  відвідування  занять
студентами на виробничих 
нарадах,  адміністративних нарадах,
засіданнях  методичних  об’єднань
кураторів  груп,  вживати  ефективні
заходи.

Протягом
навчального
року

Адміністрація
Керівник групи

7 Проводити  в  академічних  групах
бесіди по упередженню підліткової
злочинності під час літніх канікул.

Квітень
серпень

Керівник групи

8 Організувати  студентів  до  участі  у
благодійних  акціях  до  Дня  Св.
Миколая.

грудень Керівник групи 
Студрада

9 Залучати  студентів  до
волонтерського руху,  участі  у  акції
«Від серця до серця».

Протягом
навчального
року

Керівник групи 
Студрада

5. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ
Завдання: формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах
ринкової економіки; формування почуття господаря та господарської відповідальності;
розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.
1 Провести зустрічі з фахівцями

під  час  проведення  тижнів
фахових дисциплін

Протягом
навчального року

Головаа ЦК



2 Організувати  і  провести  День
коледжу  із  запрошенням
випускників коледжу

15 червня Адміністрація
Керівник групи

3 Організувати  і  провести
тематичні виховні години:
- Я і моя майбутня професія.
- Професійна етика.
- Формування  ділових

якостей фахівця.

Протягом
навчального року

Керівник групи

4 Залучити  студентів  та
випускників  коледжу  до
профорієнтаційної роботи

Протягом
авчального року

Зав. Відділенням
Керівник групи

6. РОБОТА З БАТЬКАМИ
Завдання:  -  спільна  цілеспрямована  робота  по  вихованню,  шляхом  залучення  батьків  до
навчально-виховного  процесу.  Інформація  батьків  про  результати  навчання  та  поведінку  їх
дітей.

1. Організувати  проведення  групових
та загальних батьківських зборів

листопад
березень

Адміністрація
Куратори груп

2. Систематичне  інформування  та
запрошення батьків до коледжу для
вирішення  питань  успішності
студентів  та  виконання  правил
внутрішнього розпорядку.

Протягом
навчального
року

Куратори груп

3. Залучати  батьків  до  проведення
профорієнтаційної роботи.

Протягом
навчального
року

Адміністрація
Куратори груп

4. Надсилати листи-подяки батькам за
виховання  дітей  за  підсумками
семестрів

Протягом
навчального
року

Адміністрація
Куратори груп

5. Залучати  батьків  до  виступів  на
святах

Протягом
навчального
року

Адміністрація
Куратори груп

6. Проведення  бесід,  лекцій,
консультацій  для  батьків  під  час
проведення  зборів  у  навчальних
групах

Протягом
навчального
року

Адміністрація
Куратори груп

7. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ

Завдання: виховання  відповідального  ставлення  до  власного  здоров’я,  здорового
способу  життя;  формування  знань  і  навичок  фізичної  культури  в  житті  людини;
забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; фізичне, духовне та психічне
загартування;  формування  потреби  у  безпечній  поведінці,  протидія  та  запобігання
негативним  звичкам,  профілактика  захворювань;  створення  умов  для  активного
відпочинку студентів.
1 Організувати і провести

естафету «Золота осінь»
жовтень Безчасна І.Є.

Керівник групи
Зав. Відділенням

2 Організувати  конкурс  стінних
газет  «Студенти  за  здоровий
спосіб життя»

жовтень Безчасна І.Є.
Керівник групи

3 Організувати і провести
загальноколеджівські

Протягом
навчального року

Безчасна І.Є.
Керівник групи



спартакіади
4 Брати  участь  у  змаганнях,  які

проводить  міський  комітет  з
фізичної культури та спорту

Згідно
положенню

Безчасна І.Є.
Керівник групи

5 Брати  участь  у  змаганнях,  які
проводить  міський  та
районний  комітети  з
фізкультури та спорту, з різних
видів

Згідно
положенню

Безчасна І.Є.
Керівники групи

6 Брати  участь  у  товариських
зустрічах  з  окремих  видів
спорту  з  командами  різних
навчальних закладів

Протягом
навчального року

Тренери

7 До  Дня  захисника  Вітчизни
провести  свято  «Козацькі
забави»

лютий Безчасна І.Є.
Череднікова Т.Ю.

8 Організувати  студентів  до
участі у спортивних секціях

вересень Керівник групи
Викладач
фіз. Виховання

9 Проводити наради з фізоргами
груп

Протягом
навчального року

Безчасна І.Є.

10 Проводити  тематичні  виховні
години з пропаганди здорового
способу життя

Протягом
навчального року

Керівник групи

8. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Завдання: розвиток  естетичних  потреб  і  почуттів,  художніх  здібностей  і  творчої
діяльності;  формування  у  молоді  естетичних  поглядів,  смаків,  які  ґрунтуються  на
українських  народних  традиціях  та  найкращих  надбаннях  світової  культури;
вироблення  умінь  примножувати  культурно-мистецькі  надбання  народу,  відчувати  і
відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
1. Організувати  студентів  до

участі у загальноколеджівській
художній самодіяльності

Протягом
навчального року

Керівник групи
Череднікова Т.Ю.

2. Організувати  відвідування
театрів,  кінотеатрів,художніх
виставок, музеїв

Протягом
навчального року

Керівник групи

3. Провести  роботу  по  розвитку
традицій  групи:  «День
народження»,  «Студентське
коло»,  «Вечір  відпочинку»,
«Лідер»

Протягом
навчального року

Керівник групи

4 Провести конкурс композицій з
квітів «Осінній бал»

жовтень Керівник групи
Череднікова Т.Ю.

5 Підготувати  і  провести  свято
студентів  «День
самоврядування»

листопад Керівник групи
Студрада

6 Провести  конкурс  стінних
газет до:
- Дня вчителя
- Дня студента
- Дня боротьби зі СНІДом
- Дня Збройних сил України
- Нового року

жовтень
листопад
грудень
грудень
грудень

Редколегія
Студрада



- Дня закоханих
- 8 Березня
- Дня сміху
- Дня Перемоги
- Дня коледжу

лютий
березень
квітень
травень
червень

9. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
Завдання: формування  основ  глобального  екологічного  мислення  та  екологічної
культури;  оволодіння  знаннями  та  практичними  вміннями  раціонального
природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як національне
багатство; виховання готовності до ативної екологічної та природоохоронної діяльності.
1. Активізувати  роз’яснювальну

роботу серед студентів, щодо їх
відповідальності за природу.

Протягом
навчального року

Викладачі
Керівник групи

2 Провести  бесіди  з  питань
екологічного  виховання  зі
студентами

Протягом
навчального року

Керівник групи

3 Провести  бесіди  з  питань
екологічного  виховання  зі
студентами  які  мешкають  у
гуртожитку

Протягом
навчального року

Іващенко У.Ф.

4 Організувати  екскурсію  для
студентів  коледжу  до
краєзнавчого музею на лекцію
«Екологічні  проблеми
Миколаївщини»

Протягом
навчального року

Адміністрація
Викладач
Керівник групи

5 Провести кураторську годину з
теми  «Екологічні  проблеми
сьогодення»

квітень Керівник групи

Відповідальна за виховну роботу Т.Ю.Череднікова


