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Принципи виховання
Виховання студентської молоді в коледжі ґрунтується на таких принципах:


демократичності - визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу
виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів
виховання;



гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної,
щирої, доброзичливої, милосердної особистості;



єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації студентства та
науково-педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану
спільною мораллю та ідеями;



послідовності, системності і наскрізності - привнесенні виховних аспектів у всі
форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю
народу та продуктивною працею;



диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у виховній
діяльності

рівнів

інтелектуального

фізичного,

розвитку

духовного,

студентів,

психічного,

стимулюванні

їхньої

соціального,
активності

та

розкритті творчої індивідуальності;


єдності теорії та практики - реалізації набутих студентами знань, умінь і навичок
на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;



природовідповідності - врахуванні багатогранної і цілісної природи людини,
вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів;



пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та
свобод людини.

Пріоритетні напрями виховної діяльності :


єдність навчального та виховного процесів;



розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, здорового
способу життя;



формування творчої атмосфери;



підвищення ефективності інформаційно - просвітницької роботи;



виховання молоді з патріотичних, гуманістичних позицій;



удосконалення індивідуальної, виховно-профілактичної роботи зі студентами;



організація соціально-психологічної допомоги студентам;



розвиток студентського самоврядування, допомога студентським організаціям;



формування коледжних традицій.

Основні форми виховної роботи зі студентами :


позаурочні заняття;



виховні години :на рівні академічної групи, коледжу, області ;



заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах і студентських клубах;



участь у підготовці і проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, зльотів та
інше.

Нормативні документи
У вихованні студентської молоді педагогічний колектив спирається на такі
нормативно-правові документи:

І. Конвенції і декларації
1.

Загальна декларація прав людини (прийняття Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.)

2.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованоЗаконом

№ 475/97-ВР (

475/97-ВР ) від 17.07.97)

3.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (прийнятий 16 грудня 1966 року
Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 р.)

4.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною
Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 )
від 19.10.73)

5.

Конвенція про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 р.)

6.

Конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці №182 Міжнародної
організації праці (ратифіковано 5 жовтня 2000 р.)

7.

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещенням.
(м.Ланцарот, 25 жовтня 2007 р.)

8.

Конвенція про громадянсько-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (1980 р.) (набула чинності
для України 1.09.2006 р.)

9.

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Прийнята резолюцією 55/25
Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року; ратифіковано із застереженнями і заявами Законом №
1433-IV від 04.02.2004)

10. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (ратифіковано 12 березня 1981 р.)
11. Конвенція

ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами

(прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеї ООН 2 грудня 1949 року)

12. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (ратифіковано Закон України від 18 жовтня 2006
року № 251-V),

13. Кримінальна конвенція

про боротьбу з корупцією (ратифіковано із заявою №252-V (252-16) від 18.10.2006

р.)

14. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 6_березня 2005 року № 2476-ІV)
15. Конвенція ради Європи про кіберзлочинність (ратифіковано Законом №2824-ІV (2824-15) від 7 вересня
2005 р.)

16. Конвенція

ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів

поводження і покарання (прийнята 10 грудня 1984 року Конвенцію ратифіковано із застереженнями
Указом Президії ВР № 3484-XI ( 3484 -11 ) від 26.01.87)

17. Міжнародна конвенція

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (набула чинності 4 січня 1969 p.,

для України 7 квітня 1969)

18. Конвенція про дискримінацію в галузі найму і праці №111, (затверджена Міжнародною організацією праці
25.06.1958 р.)

19. Конвенція про запобігання дискримінації в галузі освіти (затверджена Організацією Об'єднаних Націй у
питаннях освіти, науки й культури (ЮНЕСКО ) у 1960 році)

20. Рамкова

конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (Конвенцію ратифіковано Законом №3534-IV від

15.03.2006 )

21. Додатковий протокол до Конвенції ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю.
Про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї
(ратифіковано Законом від 4.02.2004 р. №1433-IV)

22. Факультативний

протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і

дитячої порнографії (ратифіковано 3 квітня 2003 р.)

23. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського
та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи (вчинено в Страсбурзі 28 січня 2003 року,
ратифіковано із застереженням Законом № 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328)

24. Європейська соціальна хартія

(Страсбург, 3 травня 1996 року Хартію ратифіковано із заявами Законом №

137-V ( 137-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст.418)

25. Всесвітня декларація про забезпечення, виживання, захисту та розвитку дітей (Генеральна асамблея ООН,
30.09.90 р.)

26. Декларація про запобігання та зупинення сексуальної експлуатації дітей та підлітків (2008)
27. Стокгольмська Декларація та план дій проти комерційної сексуальної експлуатації дітей

(1996 р.,

підписана 122 країнами)

28. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи «Про сексуальну експлуатацію, порнографію, проституцію,
а також торгівлю людьми і підлітками» (прийнята 9 вересня, 1991 року на 461-му засіданні заступників
міністрів)

29. Декларація

про викорінення насильства по відношенню до жінок (Резолюція Генеральної Асамблеї

№48/104 від 20 грудня 1993 р.)

30. Пекінська Платформа дій (прийнята Четвертою всесвітньою конференцією зі становища жінок

15 вересня

1995 року)

31. Декларація

ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях

(Резолюція 51/191 Генеральнїй Асамблеї ООН від 16.12.1996 р.)

32. Декларація ЮНЕСКО про раси та расові забобони (м. Париж, 27.11.78)
33. Декларація ЮНЕСКО принципів терпимості (затверждена резолюцією 5.61 Генеральної конференції
ЮНЕСКО от 16 листопада 1995 року)

34. Декларація

ООН про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії і

переконань(Резолюція 36/55 Генеральної асамблеї ООН)

35. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин
(прийнято резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/135 від 18 грудня 1992 року )

36. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (ратифіковано Законом України від 15.05.2003 р.
№802-IV)

37. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року
№ 2859-XII (зі змінами)

38. Всесвітня

декларація по охороні здоров’я (прийнята світовим співтовариством з охорони здоров’я на

П’ятдесят першій сесії всесвітньої асамблеї з охорони здоров’я в травні 1998 року )

ІІ.Закони
39. Конституція України
40. Закон України «Про освіту»
41. Закон «Про вищу освіту»
42. Закон України від 20 листопада 2003 року N 1296-IV «Про захист суспільної моралі»
43. Закон України «Про боротьбу з корупцією»
44. Указ

Президента України від 11 вересня 2006 року №742/2006 «Про Концепцію подолання корупції в

Україні «На шляху доброчесності»

45. Закон України від 26 квітня 2001 року N 2402-III «Про охорону дитинства»
46. Закон України від 5 березня 2009 року N 1065-VI «Про Загальнодержавну програму «Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»

47. Закон України від 8 вересня 2005 року N 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків»

48. Закон України від 15 листопада 2001 року N 2789-III

«Про попередження насильства в сім'ї»

49. Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні» (зі змінами)

50. Закон України від 1 грудня

1998 року № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (зі

змінами)

51. Закон

України від 21 червня 2001 року № 2558-III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (зі

змінами)

52. Закон України від 25 червня 1992 року №2494-XII «Про національні меншини в Україні» (ст.18)
53. Закон України від 4 лютого 1994 року №3929-ХІІ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства
(ст.2, 17)

54. Закон України від 20 квітня 2000 рокуN 1684-III «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років»

55. Закон України від 8 липня 1999 року №863-XIV «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів»

56. Закон України від 12 грудня 1991 року № 1972-XII «Про запобігання захворювання на синдром набутого
імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»

57. Закон

України від 19 лютого 2009 року №1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД на 2009-2013 роки»

58. Закон України від 8 лютого 2007 року №648-V «Про затвердження Загальнодержавної програми протидії
захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роки»

59. Закон

України від 22 вересня 2005 року №2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

60. Закон

України від 21 жовтня 2009 року N 1658-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми

імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки»

61. Закон

України від 23 грудня 2009 року N 1794-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми

боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»

62. Закон України від 4 вересня 2008 року N 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
63. Кримінальний кодекс України (вступив у силу 1 вересня 2001 р.)
Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.
Стаття 120. Доведення до самогубства;
Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження;
Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;
Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження;
Стаття 126. Побої й мордування;
Стаття 128. Необережне або середньої тяжкості тілесне ушкодження; Стаття 129. Погроза вбивством;
Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та
здоров'я дітей;
Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини; Стаття 152. Зґвалтування;
Стаття 153. Насильницьке задоволення полової пристрасті неприродним способом;
Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок;.
Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості; Стаття 156. Розбещення
неповнолітніх;
Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена
опіка чи піклування;
Стаття 301.Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
Стаття 302. Створення або утримання місць розпусти і звідництво; Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у
злочинну діяльність;
Стаття 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
Стаття 323. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу;

Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів та інш

64. Сімейний кодекс України (вступив у силу 1 січня 2004 р.)
65. Кодекс законів про працю України (Затверджено Законом ВР УРСР №322-VIII (322а-08) від 10.12.71 р.(зі
змінами))

ІІІ. Постанови
66. Постанова

Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1016 «Про затвердження Державної цільової

програми роботи з обдарованою молоддю на 2007—2010 роки»

67. Постанова

Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової

соціальної програми «Молодь України» на 2009 — 2015»

68. Постанова

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1834 «Про затвердження Державної

програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року»

69. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 410 «Про затвердження Державної програми
протидії торгівлі людьми на період до 2010 року»

70. Постанова

Кабінету Міністрів від 19 лютого 2007 р. N 244 «Про затвердження Державної програми

підтримки сім'ї на період до 2010 року»

71. Постанова

Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. N 879 «Про затвердження Стратегії

демографічного розвитку в період до 2015 року»

72. Постанова

Кабінету Міністрів України від від 11 травня 2006 р. N 623 «Про затвердження Державної

програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки»

73. Постанова

Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року №14 «Про затвердження Міжгалузевої

комплексної програми «Здоров’я нації на 2002-2011 роки»

74. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 877 «Про затвердження Програми реалізації
державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів на 2003-2010 роки»

75. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня

2009 р. №940 «Про затвердження Державної цільової

соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року»

76. Постанова

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1849 «Про затвердження Державної

програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року»

77. Розпорядження

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №1728-р «Про затвердження плану заходів

щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року»

78. Доручення Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 №11273/11/1-08 (п. 11 Плану заходів щодо протидії
проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві)

IV. Накази МОН України

79. Концепція

національного виховання студентської молоді (Рішення колегії МОН від 25 червня 2009 р.

протокол №7/2-4)

80.

Наказ МОН України від 10 вересня 2009 р.№ 839 «Про впровадження принципів ґендерної рівності в

освіту»

81. Наказ МОН України від 01 лютого 2010р. №58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної
цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення та період до
2012 року»

82. Наказ МОН України від 25 січня 2007р. №44 «Про затвердження заходів на виконання Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року»

83. Наказ МОН України від 01.06.2009 р. №457 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки
України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»

84. Наказ МОН України від 22 березня 2002 р. №210 «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх
осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах»

85. Наказ Державного Комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства праці та соціальної політики
України, Міністерства освіти і науки України від 15.02.2002 р. №31/105/95 «Про затвердження Положення
про молодіжний трудовий загін»

86. Наказ МОН України від 13 листопада 2007 р. №1004 «Примірне положення про студентський гуртожиток
вищого навчального закладу»

87. Наказ

МОН України від 03.04.2001 р. №166 «Про затвердження Положення про студентське

самоврядування у вищих навчальних закладах»

88. Наказ МОН України від 02.07.2009 р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу
системи освіти України»

89. Наказ МОН України від 24.05.2007 р. №420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального
процесу»

V. Накази МОЗ України
90.

Наказ МОЗ України від 27.11.2008 р. № 687 « Про покращення виховної роботи у вищих медичних та

фармацевтичних навчальних закладах І-ІУ р.а., закладах післядипломної освіти, науково-дослідних
установах і закладах охорони здоров’я

Зміст
1.Організаційні заходи
2. Національно-патріотичне виховання
3. Морально-правове виховання
4. Родинно-сімейне виховання
5. Художньо-естетичне виховання
6. Трудове та екологічне виховання
7. Спортивно-масові заходи
8. Робота з обдарованою молоддю
9. Робота органів студентського самоврядування

І. Організаційні заходи
№

Заходи

п/п
1

Термін

Відповідальні

проведення
Складання і затвердження: плану

30.08.2014 -

Директор, заст. директора

виховної роботи коледжу,

04.09. 2015

з ВР, психолог

Складання і погодження плану

30.08.2014-

Голова профкому студентв,

виховної роботи студентського

04.09.2015

студентський спікер, голова

адаптації студентів нового набору
2

профкому, студентського

студради гуртожитку

самоврядування коледжу та
гуртожитку.
3

Вибори студактиву в академічних

Вересень

групах та на відділеннях
4

Вибори в студентський сенат та

Завідувачі відділень, класні
керівники

Вересень

Активісти студентського
руху, п/к студентів,

студентську раду гуртожитку

вихователі гуртожитку
5

6

Загальні збори з першокурсниками

Вересень

Голова п/к студентів,

з метою виявлення талантів,

керівники гуртків,

залучення до предметних гуртків,

вихователі гуртожитку,

гуртків художньої самодіяльності,

голова спортивного клубу

спортивних секцій.

«Медик»

Проведення загальних зборів у

2.09.2014

Директор, заст. директора
з ВР, класні керівники,

гуртожитку.

вихователі гуртожитку,
комендант гуртожитку
7

Організація і проведення

Протягом року

Заст. директора з ВР, зав.

загальноколеджних, міських та

відділень, кл. керівники ,

обласних конкурсів, фестивалів,

профком студентів та

першостей

студентське

самоврядування
8

Організація участі студентів в

Протягом року

Заст. директора з ВР,

заходах управління молоді та

студентське

спорту ОДА Івано-Франківської

самоврядування

міської ради, молодіжних
громадських організацій.
9

Планування та організація

Вересень

Керівники гуртків,
студентське

волонтерської діяльності в коледжі

самоврядування
10

Організація та проведення засідань
методичного об’єднання класних

За окремим
планом

Заст. директора з ВР,
голова методичного
об»єднання кл. керівників

керівників академічних груп

академічних груп
11

Проведення семінарів для

Протягом року

Директор, заст. директора з
ВР, зав. відділеннями,

студентського активу

голова п/к студентів,
практичний психолог,
вихователі гуртожитку
12

13

Розробка зразків анкетування та

Вересень

Заступник

з

виховної

програми вивчення студентської

роботи,

групи

самоврядування

Планування та організація

Вересень

студентське

Бібліотека

культурно-масових заходів
бібліотеки коледжу
14

Робота зі старостами академічних
груп і проведення старостатів,
розгляд складу студентського
самоврядування та організація
планування його роботи

Протягом року

Заступник з виховної
роботи, старости
академгруп,
студентський
сенат,студентський
профком

15

Проведення годин

Протягом року

Заступник

академнаставника згідно з

роботи,

комплексним планом виховної

академгруп

з

виховної
старости

роботи (відображається у
відповідному журналі)
16

Організація перевірки умов

Протягом року

проживання студентів у гуртожитку;

Заступник

з

виховної

роботи, академнаставники

дотримання студентами правил
внутрішнього розпорядку
17

Залучення викладачів і студентів до

Протягом року

участі в загально університетських

Заступник

з

виховної

роботи, академнаставники

виховних заходах, святах,
конференціях
18

19

Здійснення контролю за

Протягом року

Заступник

з

виховної

відвідуванням навчальних занять

роботи, академнаставники,

студентами

викладачі

Індивідуальна робота зі студентами

Протягом року

Заступник

з

виховної

з питань відвідування занять,

роботи, викладачі, старости

поведінки, дотримання етичних

академгруп

норм; робота з батьками

ІІ. Національно-патріотичне виховання:


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.

№

Термін

Заходи

п/п
1

Відповідальні

проведення
Екскурсійні поїздки у місця

Протягом року

Заст. директора з

ВР, зав.

історичної та культурної

відділень,

п/к

студентів,

спадщини України; мандрівки

практичний

психолог,

вихідного дня (згідно

класні керівники, студентське

обов’язкового інструктажу з

самоврядування

,

техніки безпеки та реєстрації у
відповідному журналі)
2

Проведення історико-краєзнавчих
екскурсій по місту

Протягом року

Кл. керівники

для студентів

коледжу
3

Мітинг реквієм «Голгофа голодної

21.11.2014

смерті» до Дня пам’яті жертв
Голодомору

та

Заст. директора з ВР, класні
керівники

політичних

репресій
4

Цикл

годин «Азбука чарівної

За графіком

Бібліотека

поведінки»
5

Лекція «Українські Січові стрільці
-

складова

Березень 2015

українського

Циклова комісія соціальногуманітарних дисциплін

національного руху»
6

Бібліографічний огляд



Листопад 2014

Бібліотека

Вересень 2014

Циклова комісія соціально-

«Історичні постаті України»
«Видатні

поети

та

письменники України»
7

Конкурс рефератів, присвячений
Дню партизанської слави «Про
тих хто подвигом своїм прославив
рідний край»

гуманітарних дисциплін

8

Виховні години на теми:

Протягом року

Заст. з ВР, кл. керівники,
бібліотека,

ц/к

соціально-

гуманітарних дисциплін











9

21 вересня – День миру в
Україні.
«Витоки
та
правила
використання
державної
символіки».
Духовність, як основа життя
сучасної людини
«Відродимо народні традиції»
«Мови різні душа одна» захід
присвячений
Міжнародному
Дню писемності
Творча
та
філософська
спадщина Григорія Сковороди,
Тараса
Шевченка,
Івана
Франка»
«Гарний
спеціаліст
починається
з
гарного
студента».

Національно-патріотичний
до

Дня

«

Україна

соборності
–

захід

Січень 2015

Класні керівники, бібліотека

України

моя

соборна

держава»
10

Ц/к

Круглі столи :

соціально-гуманітарних

дисциплін, бібліотека


Перспективи

входження

Травень

України до Євросоюзу,
Листопад



11

Поза аудиторні заходи :

Протягом року

Заст. директора з виховної
роботи,



Мова моя калинова,



Тарас Шевченко видатний
український художник,



Іван Мазепа – зрадник чи
народний герой,



Дзвони пам’яті,

кл.

керівники,

соціально-гуманітарних
дисциплін, бібліотека

ц/к



Забуттю не підлягає»,



Чорнобиль

–

мужність,

скорбота, пам'ять,


Степан

Бандера

–

діяч

і

політичний
національний

герой

України,
Тільки пам'ять не сивіє,



12

Свято

української

мови

та

14.11.2014

писемності «Живи, рідно мово у

Кл. керівники, ц/к соціальногуманітарних дисциплін

серці народу, в душі України»
13

Урочистості з нагоди святкування

23.02.2015

Дня Захисника Вітчизни
14

Заст. директора з виховної
роботи, кл. керівники

Цикл лекцій: «Т.Г. Шевченко і

За графіком

Бібліотека

сучасність»
15

Тематичні перегляди фільмів :

Протягом року

Заст. директора з виховної
роботи,

16



Ми з майбутнього,

гуртожитку,



Я - Українець,

самоврядування



А зорі тут тихі, та інш.

Фотовиставки «Світ відкритий для

Протягом року

студентське

Заст. директора з виховної
роботи,

нас» до знаменних дат

вихователі

кл.керівники,

студентське
самоврядування, профком
17

Загально-коледжна
година

до

Дня

виховна
українського

козацтва «Козацькому роду нема
переводу»

17.10.14

Заст. директора з виховної
роботи, кл. керівники

ІІІ. Морально-правове виховання :
Моральне виховання:


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.

.Громадянсько-правове виховання:


прищеплення поваги до прав і 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.

№

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

п/п
1

Ознайомлення

студентів

нормативними

документами,

регламентують

їх

обов’язки

в

права

з

Вересень 2014

що

Заст.

директора

виховної

та

з

роботи,

кл.керівники,

коледжі

студентське

Правила внутрішнього розпорядку в

самоврядування,

коледжі

та

профком,

Положення

про

гуртожитку,
студентський

вихователі

гуртожитку

гуртожиток.
2

Цикл бесід на теми
правового

3

моральне-

виховання,

Протягом року

питань

Викладач

права,

керівники,

вихователі

попередження правопорушень та

гуртожитків,

злочинності серед студентів

студентів

Круглі столи за темами:
-«Конституція України».

Протягом року

кл.
п/к

Заст. директора з вих.
роботи,

кл.

керівники,

-«Символіка України»;

викладач права

- «Права студентів»
4

Протягом року

Виховні години на теми:

Кл.

керівники,

психолог


Самовиховання – як основна
засада розвитку особистості



Крадіжка це злочин



Подорож країною правових
знань

5



Молодь і право



Живемо в правовій державі



Думки, вчинки, справи

Зустрічі з представниками органів

Протягом року

Заст.
виховної

правопорядку.

директора
роботи,

з
зав.

Відділеннями
6

Звіт

волонтерського

гуртка

-

Грудень 2014

Волонтерський гурток

Милосердними треба бути ради
всього живого
7

Презентація волонтерського гуртка

Жовтень 2014

Волонтерський гурток

8

Участь у всеукраїнських та міських

Протягом року

Волонтерський гурток

акціях «Серце до серця», «Театр на
узбіччі театру», «Анти наркотик»,
«АнтиСНІД», «Життя без куріння»,
тощо.

ІV. Родинно-сімейне виховання:


виховання поваги до сім’ї і батьків;



ознайомлення студентів із законодавством про шлюб і сім’ю, з основами етики і
психології сімейного життя;



формування усвідомленого ставлення до батьківства;



виховання загальнолюдських норм поведінки у відношеннях юнаків та дівчат,
якостей сім’янина.

№ п/п

Термін

Заходи

Відповідальні

проведення
1

2

Організація допомоги сім’ям

Протягом року

престарілих пенсіонерів, робота

виховної роботи,

волонтерського гуртка

Керівник гуртка

Виховна

година

«Милосердними Жовтень 2014

маємо бути заради всього живого»
3

Заст. директора з

Проведення виховних годин :

Класні керівники
академічних груп

Протягом року,

Кл керівники, п/к
студентів, викладачі

 Любов всього найбільше на землі
 Як треба рідну матір поважати.

дисциплін
«Акушерство» та
«Гінекологія»,

 Сучасна сім’я, яка вона ?

бібліотека

 Моя відповідальність за життя та
здоров’я,
 Вагітність та її переривання в
контексті загально-людських
цінностей,
 Аборт – це вбивство,
 Гігієна жінки в різні періоди життя
4

Загальноколеджна

виховна

година Березень 2015

«Світ починається з любові»

Кл.

керівники,

п/к

студентів, студентське
самоврядування

5

Проведення свята Дня матері «Мамо – Травень 2015

Заст. директора з

вічна та кохана ..»

виховної роботи,
бібліотека коледжу.
класні керівники акад.

груп
6

7

Організація і проведення

1раз на семестр Директор,

заст.

батьківських зборів в групах з питань:

директора

спільна робота батьків і педколективу

кл.керівники,

по вихованню молоді;психологія

зав.відділеннями,

юнацького віку; хто друзі ваших дітей;

практичний психолог

Індивідуальна робота з батьками

з

Директор,

Протягом року

ВР

заст.

директора

з

ВР

кл.керівники,
зав.відділеннями,
практичний психолог

V. Художньо-естетичне виховання:


розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;



формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських
народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;



вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і
відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

1

Урочистості з нагоди Дня знань

01.09.2014

Заст.

директора

виховної

з

роботи,

cтудентський
профспілковий

сенат,
комітет

студентів
2

«Тобі
конкурси

мій

вчителю,

«Осіння

дарую»

композиція»

.
та

Жовтень 2014

Заст.

директора

з

виховної

роботи,

концертна програма, присвячені Дню

керівники

груп

вчителя.

набору,

cтудентський

сенат,

кл.

нового

профспілковий

комітет студентів
3

Екскурсія до архітектурних та

Вересень 2014

історичних пам’яток міста для

Кл.керівники,

зав

музеєм

студентів нового набору
4

Профорієнтаційні заходи

Протягом року

Ц/к,

студентський

сенат, кл. керівники
5

Організація
культурного

масових
дозвілля

заходів
–

Протягом року

вечорів

студентів,

студентське

відпочинку, дискотек.
6

П/к

самоврядування

КВК до Дня студента

Грудень 2014

Заст.

директора

виховної

з

роботи,

вихователі

гуртожитку,

студрада гуртожитку

7

Участь у заходах, присвячених Дню

Листопад 2014

студента – Кращий студент 2014
8

9

Вечір

відпочинку

з

нагоди

студентів,

студентський сенат
Дня

Листопад 2014

Студентське

студента-відзнака кращих студентів

самоврядування,

коледжу

профком студентів

Відкриття

Новорічної

ялинки

Грудень 2014

коледжу
10

П/к

Участь у міських заходах до Нового

Заст. директора з вих.
роботи, п/к студентів

Грудень 2014

Заст.

директора

виховної

року

з

роботи,

cтудентський
профспілковий

сенат,
комітет

студентів
11

Новорічна святкова програма

Грудень 2014

Заст.

директора

виховної
cтудентський

з

роботи,
сенат,

профспілковий

комітет

студентів
12

Концертна
Дню

програма,

захисника

присвячена

вітчизни

«

Лютий 2015

Наші

керівники,

студентів,

хлопці - молодці »
13

Кл.

п/к

студентське

самоврядування

« Коли єднаються серця » до Дня

Лютий 2015

Заст.

директора

виховної

всіх закоханих

роботи,

відділеннями,
студентів,

з
зав.
п/к

студентське

самоврядування
14

Урочистості, присвячені
святу

Березень 2015

Заст.

директора

виховної

8 Березня

роботи,

студентів,

з
п/к

студентське

самоврядування
15

Святкова дискотека до 8 Березня

Березень 2015

Заст.

директора

виховної

з

роботи,

вихователі гуртожитку ,
студентське
самоврядування
16

Виховний захід « Сильні духом» до

Квітень 2015

Всесвітнього Дня здоров’я
17

Проведення

свята

Дня

Ц/к

педіатричних

дисциплін
матері

Травень 2015

Кл.

керівники,

студентів,

«Мамо – вічна та кохана ..»

п/к

студентське

самоврядування
18

Відвідування театрів та філармонії
міста

Протягом року

Заст.

директора

виховної
кл.керівники

з

роботи,

УІ. Трудове та екологічне виховання:


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.



формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;
виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності



оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального
природокористування;



виховання почуття від



повідальності за природу як національне багатство;

№ п/п

Термін

Заходи

Відповідальні

проведення
1

За окремим

Проведення днів довкілля

графіком

Заст.
АГР,

директора
п/к

з

студентів,

студентський сенат
2

Проведення

загальноколеджних

Протягом року

конкурсів:
 на

краще естетичне оформлення

Заст.

директора

з

виховної

роботи,

студрада

гуртожитку,

вихователі

кімнат в гуртожитку

3

Організація

санітарних

днів

в Згідно графіку

гуртожитку
4

Роботи щодо упорядкування території Протягом року
коледжу

Студрада гуртожитку,
вихователі
Заст.

директора

з

АГР, кл керівники, п/к
студентів,

студентський сенат

УІІ. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя


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.
Термін

Заходи

Відповідальні

проведення
1

Презентація спортивного клубу Вересень 2014 Кафедра фізичного виховання
з метою залучення студентів до
спортивних секцій

2

Першість коледжу з волейболу

Жовтень 2014 Кафедра фізичного виховання

3

Засідання спортивного клубу

За

окремим Кафедра фізичного виховання

планом
4

Туристичні походи студентів

Травень 2015

Кафедра

фізвиховання,

кл.керівники,зав.відділеннями,
5

Участь у коледжних та міських
акціях :

Протягом року Заст.. директора з виховної
роботи,
волонтерських

Всесвітнього Дня відмови від
паління,
Дня толерантності,
Дня Землі,
«Анти наркотик», «АнтиСНІД»,
«Життя без куріння», тощо.

студсенат

керівники
гуртків,

6

Участь

у

загальноколеджних, Протягом року

Заст.. директора з виховної

міських та обласних спортивних

роботи,

змаганнях, турнірах

студентів,

студсенат.

п/к

кафедра

фізвиховання
7

Свято

сили

та

традицій Жовтень 2014 Студентський профком

«Козацькі забави»

VІІІ. Робота з обдарованою молоддю:
Інтелектуально-духовне виховання:


розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;



виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування
знань, умінь у практичній діяльності;



реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар'єри на
основі здібностей і знань, умінь і навичок;



виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію;
Термін

Заходи

Відповідальні

проведення
1

Залучення студентів до участі в роботі

Вересень

наукових гуртків
2

Участь

у

керівники
науково-студентських

Протягом
навчального

конференціях різного рівня

року
3

Залучення

студентів

до

роботи

Жовтень

студентських клубів, гуртків та секцій
4

Культурно – розважальна програма до в

Організація

роботи

та

Кл.
викладачі,

керівники,
профорги

та старости груп
Кл.

керівники,

зав.

відділеннями
21.11.2014

всесвітнього Дня студента
5

Керівників гуртків, кл.

Кл.

керівники,

профорги груп
участь

у

Протягом
навчального

Кл.

керівники,

викладачі,

профорги

волонтерському русі
6

року

Тиждень присвячений Дню боротьби зі

26.11.2014 –

СНІДОМ.

та старости груп
Кл.

керівники,

профорги груп
30.11.2014

7

Тиждень профілактики онкозахворювань

Лютий 2015

Голова

ц/к

Основ

загального догляду, кл.

«Рак не вирок»

керівники

ІХ. Робота органів студентського самоврядування:


сприяння навчальній та науковій діяльності студентів;



сприяння діяльності різноманітних наукових гуртків та об’єднань студентів;



сприяння культурній та творчій діяльності студентів;



забезпечення

діяльність

різноманітних

студентських

гуртків

художньої

самодіяльності, клубів за інтересами.

Термін

Заходи

Відповідальні

проведення
1

Вечір знайомств з першокурсниками

Вересень

Студенський

сенат,

( СС) голови фракцій
2

Захід присвячений Дню працівників освіти

3

Засідання

студентського

(затвердження плану роботу,
спікера

студентського

сенату,

3.10.14

СС, голови фракцій

сенату

Протягом

СС, голови фракцій

вибори

навчального

членів

року (згідно

фракцій)
4

Залучення

плану)
студентів

до

роботи

Жовтень

СС, голови фракцій

21.11.2014

СС, голови фракцій

студентських клубів, гуртків та секцій
5

Культурно – розважальна програма «Ми
студенти душею та тілом»

6

Організація фотовиставки «Світ відкритий

Протягом

СС, голови фракцій,

навчального

для нас»

року
7

Тиждень присвячений Дню боротьби зі

25.11.2014 –

СНІДОМ.

29.11.2015

8

Захід до Дня закоханих

Лютий 2015

9

Захід

присвячений

Дню

боротьби

СС, голови фракцій

СС, голови фракцій

з Березень 2015 СС, голови фракцій

палінням
10

День сміху

Квітень 2015

11

Благодійна акція «Серце до серця»

Травень 2015 СС, голови фракцій

12

Участь

представників

нарадах різного рівня

студсенату

СС, голови фракцій

у Протягом року СС, голови фракцій

