П Л А Н
Виховної роботи
2016 -

2017

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 фізичного, духовного, психічного, соціального,
інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої 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.

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
№
п/п

Заходи

Термін
проведення

Відповідальні

1

Складання і затвердження:
плану виховної роботи
коледжу, адаптації студентів
нового набору

29.08.2016 02.09. 2017

Директор, заст.
директора з ВР

2

Складання і погодження плану
виховної роботи студентського
профкому, студентського
самоврядування коледжу та
гуртожитку.

29.08.2016 02.09.2017

Голова профкому
студентв, голова студради
гуртожитку

3

Вибори студактиву в
академічних групах

Вересень

Завідувачі відділень,
куратори

4

Вибори в студентський сенат та
студентську раду гуртожитку

Вересень

Активісти студентського
руху, п/к студентів,
вихователі гуртожитку

5

Загальні збори з
першокурсниками з метою
виявлення талантів, залучення до
предметних гуртків, гуртків
художньої самодіяльності,
спортивних секцій.

Вересень

Голова п/к студентів,
керівники гуртків,
вихователь гуртожитку

6

Проведення загальних зборів у
гуртожитку.

Вересень

Директор, заст.
директора з ВР,
куратори, вихователь
гуртожитку,

7

Організація і проведення
загальноколеджних, міських та
обласних конкурсів, фестивалів,
першостей

Протягом року

Заст. директора з ВР,
зав. відділень, куратори,
профком студентів

8

Організація участі студентів в
заходах управління молоді та
спорту ОДА Івано-Франківської
міської ради, молодіжних
громадських організацій.

Протягом року

Заст. директора з ВР,
студентське
самоврядування

Жовтень

Керівники гуртків,
студентське
самоврядування

10 Розробка зразків анкетування та
програми вивчення студентської
групи

Вересень

Заступник з виховної
роботи,
студентське
самоврядування

11 Планування та організація
культурно-масових заходів
бібліотеки коледжу

Вересень

Бібліотека

9

Планування та організація
волонтерської діяльності в
коледжі

12 Робота зі старостами академічних Протягом року
груп і проведення старостатів,
розгляд складу студентського
самоврядування та організація
планування його роботи
13 Проведення годин
академнаставника згідно з
комплексним планом виховної
роботи (відображається у
відповідному журналі)

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

14 Організація перевірки умов
проживання студентів у
гуртожитку; дотримання
студентами правил внутрішнього
розпорядку

Протягом року Заступник з виховної
роботи, куратори

15 Залучення викладачів і студентів
до участі в загально
університетських виховних
заходах, святах, конференціях

Протягом року Заступник з виховної
роботи, куратори

16 Здійснення контролю за
відвідуванням навчальних занять
студентами

Протягом року Заступник
роботи,
викладачі

17 Індивідуальна робота зі
студентами з питань
відвідування занять, поведінки,
дотримання етичних норм;
робота з батьками

Протягом року Заступник з виховної
роботи,
викладачі,
старости груп

з

виховної
куратори,

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.

№
п/п

Заходи

Термін
проведення

Відповідальні

1

Проведення історикокраєзнавчих екскурсій по місту
для студентів коледжу
Всесвітній день туризму.
Сходження на гору Говерла
Загально-коледжна виховна
година до Дня українського
козацтва «Козацькому роду нема
переводу»
Козацькі забави серед студентів
коледжу
День захисника України

Протягом року

Куратори груп

25.09.2016

Максимець Б.В. Павелко
Р.О.

6

Літературний вечір «О
слово рідне, що без тебе
я!» із нагоди Дня
української писемності та
мови

09.11.2016

7

Конференція
студентського активу
«Мовна проблема в
сучасній Україні»

Листопад

2
3

4
5

8
9

Мітинг реквієм до Дня пам’яті
жертв Голодомору
Виховні години на теми:
 21 вересня – День
миру в Україні.

14.10.2016

14.10.2016

Мельник О.Й.

14.10.2016

27.11.2016

Ликтей Л.М.

Протягом
року

Куратори

 «Витоки та правила
використання
державної
символіки».
 Духовність, як
основа життя
сучасної людини
 «Відродимо народні
традиції»
10 Українські вечорниці

11.12.2016

Цюняк О.П

11 Бібліографічний огляд

Протягом року

Бібліотека

 «Історичні
постаті
України»
 «Видатні
поети
та
письменники України»
12

Національно-патріотичний захід
до Дня соборності України «
Україна – моя соборна держава»

21.01.2017

13

Книжкова виставка
«Наша країна – єдина
Україна» до Дня
Соборності України

21.01.2017

14

Вшанування Героїв
Небесної Сотні

20.02.2017

15

Міжнародний день рідної мови
«Живи, рідно мово у серці
народу, в душі України»
Брейн-ринг до Дня рідної
мови “Відкрий, о рідна моя
мово, свої скарбниці золоті”

22.02.2017

17

Шевченківські дні у коледжі
(за окремим планом)

До
10.03.2017

18

Лекція «Українські Січові
стрільці - складова українського
національного руху»

16

19.02.2017

Березень

Бібліотека

19 Відкрита година-реквієм «Гіркий
смак Чорнобиля»
20
Фотовиставки «Світ відкритий
для нас» до знаменних дат
21 День української вишиванки
22 Конкурс студентських
фотографій «Мальовнича
Україна»
23

Виховний захід «Державні та
народні символи України»

26.04.17
Протягом року
19.05.17

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.

№ п/п
1

Заходи
Ознайомлення

студентів

нормативними

з

документами,

Термін проведення

Відповідальні

Вересень 2016

Заст. директора з виховної

що

роботи, куратори,

регламентують їх права та обов’язки в

студентське

коледжі

самоврядування, профком,

Правила внутрішнього розпорядку в

вихователі гуртожитку

коледжі

та

Положення

про

гуртожитку,
студентський

гуртожиток.
2

Цикл

бесід

правового
попередження

на

теми

виховання,

моральне-

Протягом року

питань

правопорушень

та

Викладач

права,

куратори,

вихователі

гуртожитків, п/к студентів

злочинності серед студентів
3

Круглі столи за темами:
-«Конституція України».

Протягом року

Заст. директора з вих.
роботи,

куратори,

-«Символіка України»;

викладач права

- «Права студентів»
4

Виховні години на теми:


Протягом року

Куратори, психолог

Протягом року

Заст. директора з виховної

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
правопорядку.

6

Звіт

роботи, зав. Відділеннями

волонтерського

гуртка

-

Грудень 2017

Волонтерський гурток

Протягом року

Волонтерський гурток

Милосердними треба бути ради всього
живого
7

Участь у всеукраїнських та міських
акціях «Серце до серця», «Театр на
узбіччі

театру»,

«АнтиСНІД»,
тощо.

«Анти

наркотик»,

«Життя без куріння»,

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

Заходи

Термін

Відповідальні

проведення
1

Організація допомоги сім’ям престарілих

Протягом року

пенсіонерів, робота волонтерського гуртка

Заст. директора з
виховної роботи,
Керівник гуртка

2

3

Виховна година «Милосердними маємо Жовтень 2016

Класні керівники

бути заради всього живого»

академічних груп

Проведення виховних годин :

Протягом року,

Кл керівники, п/к
студентів, викладачі

 Любов всього найбільше на землі

дисциплін

 Як треба рідну матір поважати.

«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 «Світ Березень 2017

Кл.

керівники,

п/к

починається з любові»

студентів,

студентське

самоврядування
5

Проведення свята Дня матері «Мамо – Травень 2017

Заст. директора з

вічна та кохана ..»

виховної роботи,
бібліотека коледжу.
класні керівники акад.
груп

6

7

Організація і проведення батьківських 1раз на семестр

Директор,

заст.

зборів в групах з питань:

директора

спільна робота батьків і педколективу по

кл.керівники,

вихованню молоді;психологія юнацького

зав.відділеннями,

віку; хто друзі ваших дітей;

практичний психолог

Індивідуальна робота з батьками

Протягом року

з

Директор,
директора

ВР

заст.
з

кл.керівники,
зав.відділеннями,
практичний психолог

ВР

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.

№ п/п
1

Заходи
Урочистості з нагоди Дня знань

Термін проведення

Відповідальні

01.09.2016

Заст. директора з виховної
роботи, cтудентський
сенат, профспілковий
комітет студентів

2

«Тобі мій вчителю, дарую» . конкурси
«Осіння

композиція»

та

Жовтень 2016

концертна

Заст. директора з виховної
роботи, куратори груп

програма, присвячені Дню вчителя.

нового набору,
cтудентський сенат,
профспілковий комітет
студентів

3

Екскурсія до архітектурних та

Вересень 2016

Куратори груп

Протягом року

Ц/к, студентський сенат,

історичних пам’яток міста для студентів
нового набору
4

Профорієнтаційні заходи

куратори
5

Організація
культурного

масових
дозвілля

заходів
–

Протягом року

вечорів

студентське

відпочинку, дискотек.
6

КВК до Дня студента

П/к студентів,
самоврядування

Грудень 2016

Заст. директора з виховної
роботи, студрада
гуртожитку

7

Участь у заходах, присвячених Дню

Листопад 2017

студента – Кращий студент 2017
8

Вечір

відпочинку

студента-відзнака

з

нагоди

кращих

студентський сенат
Дня

Листопад 2017

студентів

Відкриття Новорічної ялинки коледжу

Студентське
самоврядування, профком

коледжу
9

П/к студентів,

студентів
Грудень 2017

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

10

Участь у міських заходах до Нового

Грудень 2017

року

Заст. директора з виховної
роботи, cтудентський
сенат, профспілковий
комітет студентів

11

Новорічна святкова програма

Грудень 2017

Заст. директора з виховної
роботи, cтудентський
сенат, профспілковий
комітет студентів

12

13

Концертна програма, присвячена Дню

Лютий 2017

Кл. керівники, п/к

захисника вітчизни « Наші хлопці -

студентів, студентське

молодці »

самоврядування

« Коли єднаються серця » до Дня всіх

Лютий 2017

закоханих

Заст. директора з виховної
роботи, зав. відділеннями,
п/к студентів, студентське
самоврядування

14

Урочистості, присвячені святу

Березень 2017

8 Березня

Заст. директора з виховної
роботи, студентське
самоврядування

15

Святкова дискотека до 8 Березня

Березень 2017

Заст. директора з виховної
роботи, вихователі
гуртожитку , студентське
самоврядування

16

Виховний захід « Сильні духом» до

Квітень 2017

Всесвітнього Дня здоров’я
17

Проведення свята Дня матері «Мамо –

Ц/к

педіатричних

дисциплін
Травень 2017

вічна та кохана ..»

Кл.

керівники,

студентів,

п/к

студентське

самоврядування
18

Відвідування театрів та філармонії міста

Протягом року

Заст. директора з виховної
роботи, куратори

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



відповідальності за природу як національне багатство;

№ п/п

Заходи

Термін

Відповідальні

проведення
1

Проведення днів довкілля

За окремим
графіком

Проведення

2

загальноколеджних

Протягом року

конкурсів:


на краще естетичне оформлення кімнат

П/к студентів,
студентський сенат
Заст.

директора

з

виховної

роботи,

студрада

гуртожитку,

вихователі

в гуртожитку

3

Організація санітарних днів в гуртожитку

Згідно графіку

Студрада гуртожитку,
вихователі

4

Роботи щодо упорядкування території Протягом року
коледжу

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.
Заходи

Термін

Відповідальні

проведення
1

Презентація спортивного клубу з Вересень 2016
метою

залучення

студентів

Керівник фізичного виховання

до

спортивних секцій
2

Першість коледжу з волейболу

Жовтень 2016

3

Засідання спортивного клубу

За

Керівник фізичного виховання

окремим Керівник фізичного виховання

планом
4

Туристичні походи студентів

Протягом року

Керівник фізичного виховання,
куратори груп

5

Участь у коледжних та міських

Протягом року

акціях :

Заст.. директора з виховної
роботи, Керівник фізичного
виховання

Всесвітнього Дня відмови від
паління,
Дня толерантності,

Дня

Землі,

«Анти

наркотик», «АнтиСНІД», «Життя
без куріння», тощо.
6

Участь

у

загальноколеджних, Протягом року

Заст..

директора

з

виховної

міських та обласних спортивних

роботи, студсенат. п/к студентів,

змаганнях, турнірах

керівник фізичного виховання

7

Свято сили та традицій «Козацькі

Жовтень 2017

Студентський профком

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;
Заходи

Термін

Відповідальні

проведення
1

Залучення студентів до участі в роботі

Вересень

наукових гуртків
2

Керівників гуртків, кл.
керівники

Участь у науково-студентських конференціях
різного рівня

Протягом

Кл.

керівники,

навчального року викладачі, профорги

та

старости груп
3

Залучення студентів до роботи студентських

Жовтень

клубів, гуртків та секцій
4

Культурно – розважальна програма до в

Організація

роботи

волонтерському русі

керівники,

зав.

Відділеннями
21.11.2016

всесвітнього Дня студента
5

Кл.

Кл. керівники, профорги
груп

та

участь

у

Протягом

Кл. керівники, викладачі,

навчального року профорги
груп

та

старости

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.

Заходи

Термін

Відповідальні

проведення
1

Вечір знайомств з першокурсниками

2

Захід присвячений Дню працівників освіти

3

Засідання

студентського

сенату

Вересень

Студентський сенат

3.10.16

Студентський сенат

Протягом

Студентський сенат

(затвердження плану роботу, вибори спікера навчального року
студентського сенату, членів фракцій)
4

Залучення студентів до роботи студентських

(згідно плану)
Жовтень

Студентський сенат

21.11.2016

Студентський сенат

Протягом

Студентський сенат

клубів, гуртків та секцій
5

Культурно – розважальна програма «Ми
студенти душею та тілом»

6

Організація фотовиставки «Світ відкритий
для нас»

7

Тиждень присвячений Дню боротьби зі
СНІДОМ.

8

Захід до Дня закоханих

9

навчального року
25.11.2016 –

Студентський сенат

29.11.2017
Лютий 2017

Студентський сенат

Захід присвячений Дню боротьби з палінням

Березень 2017

Студентський сенат

10

День сміху

Квітень 2017

Студентський сенат

11

Благодійна акція «Серце до серця»

Травень 2017

Студентський сенат

12

Участь представників студсенату у нарадах Протягом року Студентський сенат
різного рівня

