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ВСТУП 

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи 

виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення 

особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для 

самореалізації в різних видах творчої діяльності. 

Головною метою виховання особистості є підготовка студентів до пов-

ноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання обов’язків гро-

мадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша. 

1. Загальні положення  

1.1. Це положення регламентує організацію виховної роботи та визначає 

систему планування, організації, обліку й контролю виховної роботи в КЗЛОР 

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» (далі - 

коледжі).  

1.2. Виховна робота в коледжі спрямована на формування особистості, яка 

усвідомлює свою належність до Українського народу, зберігає і продовжує 

українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних 

святинь, української мови, історії, а також до культури народів інших 

національностей, які проживають в Україні, виявляє культуру міжетнічних і 

міжособистісних стосунків.  

1.3. Виховна діяльність у коледжі відповідає особистісно орієнтованим 

методикам виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів 

навчального закладу.  

1.4. У своїй роботі коледж керується Конституцією України, Конвенцією ООН 

про права дитини, Законами України “Про освіту”, “ Про фахову передвищу 

освіту”, “Про вищу освіту”,  іншими законодавчими і нормативно-правовими 

актами України, Статутом коледжу та Концепцією виховання,  а також даним 

Положенням. 

1.5. Загальне керівництво виховним процесом у коледжі здійснює директор. 

Організатором виховної роботи є заступник директора з виховної роботи або 

особа, на яку покладені обов'язки щодо організації виховної роботи.  
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1.6. Виховну роботу в коледжі здійснюють: директор, заступники директора, 

голова циклової комісії керівників груп, викладачі, керівники відділень, 

практичний психолог, бібліотекарі, керівники гуртків, факультативів, органи 

студентського самоврядування. У виховній роботі  бере участь студентська 

рада, батьківські організації, що створені при навчальному закладі.  

1.7. Організацію і керівництво виховною роботою в групі забезпечує керівник 

групи. 

 

2. Мета, завдання, організація та планування виховної роботи 

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню й оновленню 

інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – це мета, що 

стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою 

висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання можливе лише за 

умови комплексного підходу й залучення до цієї роботи всього викладацького 

складу, адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських 

об’єднань студентської молоді. 

2.1. Система заходів з виховання студентів коледжу базується на основних 

положеннях Концепції національної системи виховання з урахуванням 

органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання.  

2.2. Мета виховної роботи - формування цілісної особистості громадянина 

України (поєднання інтелектуального потенціалу, духовності, високого 

професіоналізму - як фахівця і як людини з яскраво вираженою національно-

громадянською позицією). 

2.3. Головні завдання виховної роботи в коледжі полягають у створенні 

сприятливих умов для розвитку і формування високих професійних і моральних 

якостей студентської молоді, активної участі в громадському житті, активної 

життєвої позиції, поваги до законів держави, національної свідомості і 

самосвідомості, національної гідності, патріотизму, міцного здоров'я, активного 

способу життя, гуманізму, духовності, творчого мислення і встановлення 

міжособистісних відносин. 
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У зв'язку з цим виховна діяльність коледжу спрямована на створення умов 

для змістовного дозвілля студентів, проектування виховної роботи в групах, 

розробку діючої моделі самоврядування та забезпечення механізмів зв'язку з 

громадськістю. 

2.4. Досягнення мети виховання передбачає розв’язання таких завдань:  

 забезпечення умов для самореалiзацiї особистості вiдповiдно до її 

здібностей, власних i суспільних потреб та iнтересiв; 

 розвиток світоглядної культури молодої людини, її ціннісних орiєнтацiй i 

створення умов для вільного світоглядного вибору; 

 формування патріотизму й національної свiдомостi, поваги та любові до 

України, шанування її iсторiї та належне оволодіння державною мовою; 

 розвиток iнтернацiональних почуттів, створення умов для розширення i 

поглиблення знань про події у свiтi, специфіку життєдiяльностi інших держав i 

суспільств, утвердження поваги до звичаїв, традицій, культури народів світу;  

 професійне виховання, яке передбачає становлення юнаків i дівчат як 

досвідчених фахiвцiв, котрі досконало володіють професійними знаннями, 

вміють творчо застосовувати їх на практиці, приймати нестандартні рішення, 

готові до роботи в умовах ринкових відносин; 

 виховання правової культури, а саме — поваги до Конституції, 

законодавства України, державної символіки, знання та додержання правових 

норм i принципів;  

 формування моральної й естетичної культури, утвердження у свiдомостi 

молодих людей принципів загальнолюдської моралі, розвиток зрілих 

естетичних смаків, потреб та iнтересiв, вироблення вміння правильно 

оцінювати i творити добро та красу; 

 охорона i забезпечення розвитку повноцінного фізичного, психічного та 

духовного здоров’я юнаків та дівчат; 

 розвиток екологiчної культури, розуміння необхiдностi гармонії між 

людиною i природою та її додержання на практиці, у тому числі в майбутній 

професiйнiйдiяльностi студентів; 
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 формування навиків соціальної активності, творчої iнiцiативи, 

підприємництва та особистої вiдповiдальностi за прийняті рішення та вчинки;  

 виховання потреби в активній протидії проявам антигромадської 

поведінки, правопорушень, бездуховності, аморальності; 

 формуванняродинно-сімейноїкультури, вивчення та збереженнязвичаїв, 

обрядів, традиційукраїнського народу. 

  оволодіння результативними методами та навиками набуття нових знань, 

формування потреби в постійному інтелектуальному, духовному й моральному 

збагаченні та самовдосконаленні. 

2.5. До принципів, на яких базуються цілі та завдання виховання, належать: 

 гуманізм і толерантність, повага до студентів, їхніх цiннiснихорiєнтацiй i 

переконань, політичних симпатій, релiгiйних уподобань; 

 урахування iндивiдуальних нахилів i здібностей студентів, рiвня їхнього 

інтелектуального та загальнокультурного розвитку, специфіки курсу 

навчання і майбутньої  спеціальності; 

 партнерство як форма стосунків між викладачами i студентами, співпраця 

в розв’язанні питань навчання, відпочинку, побуту, підтримка й 

стимулювання студентських iнiцiатив; 

 єдність навчання, виховання та творчо-пошукової роботи, що передбачає 

добросовісне виконання кожним студентом своїх функціональних 

обов’язків i громадських доручень, участь у творчо-пошуковій роботі та 

громадському житті групи, курсу, відділення, коледжу; 

 цiлiснiсть i системність виховного впливу на студентів адміністрації, 

викладачів, інших структурних пiдроздiлiв коледжу, профкому студентів; 

 пріоритет загальнолюдських цінностей, їх органічне поєднання з 

цінностями національними. 

2.6. Діяльність куратора групи здійснюється на підставі плану виховної роботи, 

розробленого на навчальний семестр відповідно до річного плану роботи 

коледжу, який обговорюється на засіданні педагогічної ради та затверджується 

директором. План повинен бути конкретним, чітким, оперативним.  
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Організаційно-методична допомога керівнику групи, вихователям гуртожитків 

надається адміністрацією навчального закладу згідно з їх посадовими 

обов'язками.  

 

3. Зміст та форми організації виховної роботи в коледжі 

3.1. Виховання студента як громадянина передбачає становлення патріота, 

тобто людини з активною громадянською позицією, орієнтованої на 

демократичні цінності та свободи, здатної до захисту права та виконання своїх 

громадських обов’язків, відображених у Конституції України. 

3.2. Виховання студента як фахівця орієнтовано на розвиток:  

 глибокої зацікавленості, любові до обраної професії, професійної 

самосвідомості, ерудиції та компетенції;  

 усвідомлення професійного інтересу й відповідальності,  

 здатності ставити творчі завдання та ефективно розв’язувати професійні 

завдання у вибраній сфері професійної діяльності; 

 готовності приймати нестандартні рішення;  

 відкритості для нових досягнень науки, техніки. 

Важливу роль у цьому процесі відіграє особистість викладача, 

насамперед дисциплін фахового спрямування. 

3.3. Виховання студента як високоморальної особистості має на меті розвиток:  

 високого рівня моральних чеснот (чесності, обов’язку, відповідальності, 

доброзичливості тощо);  

 моральної культури, включаючи розуміння високоморальних 

національних і загальнолюдських цінностей;  

 гуманістичних поглядів, переконань і світогляду. 

Виховання студента як інтелігентної особистості спрямовано на 

розвиток:  

 високоїкультури спілкування та поведінки;  

 високого рівня ерудиції;  

 системності та критичного мислення; 
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 естетичної, художньої культури; 

 прогресивних поглядів та переконань;  

 толерантності й поваги у ставленні до людей іншої національності та 

інших поглядів і переконань;  

 кращих рис і традицій української інтелігенції. 

3.4. Виховання студента як творчої особистості передбачає розвиток: 

 методологічної культури;  

 творчо-пошукових умінь та здібностей;  

 здібностей як до індивідуальної, так і до колективної творчості в обраній 

сфері професійної діяльності;  

 здібностей до креативного, системного застосування знань у розв’язанні 

професійних теоретичних і практичних завдань. 

3.5. Виховання студента як конкурентноспроможної особистості ставить за 

мету розвиток:  

 працьовитості; 

 стресостійкості;  

 неперервного професійного саморозвитку; 

 комунікативних і лідерських якостей;  

 етично-правової відповідальності;  

 уміння виконувати та завершувати роботу на високому якісному рівні; 

 прагнення постійно підвищувати свій рівень інформаційної культури. 

Інтеграція всіх наведених якостей уможливлює виховання студента як 

культурної людини. 

3.6. Зміст виховної роботи передбачає особистісно орієнтовану національну 

модель виховання, яка спрямована на механізм самореалізації особистості, 

визначає напрями гуманістичної виховної діяльності в коледжі.  

3.7. Форми організації виховної роботи в навчальній групі визначає керівник 

групи спільно з заступником директора з виховної роботи, головою циклової 

комісії керівників груп та практичним психологом з урахуванням специфіки 

роботи коледжу та побажань студентів.  
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3.8. До основних завдань змісту виховної роботи входить:  

 створення організаційно-педагогічних умов для проходження студентами 

адаптаційного періоду та подальшого навчання в коледжі;  

 надання допомоги студентам разом із профспілковою організацією у 

вирішенні побутових проблем;  

 використання теорії людиноцентризму, яка включає гуманістичну 

традицію підходу до виховання, враховує бажання дитини, її наміри;  

 створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі; 

управління процесом соціальної адаптації студентів;  

 організація соціального захисту дітей-сиріт, інвалідів, дітей, які 

залишилися без піклування батьків, та студентів, батьки яких 

постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;  

 студентів з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо;  

 організація студентського самоврядування;  

 сприяння відродженню та створенню нових традицій, цікавих форм 

організації дозвілля студентів та організації їх проведення;  

 залучення до виховної роботи талановитих педагогів, викладачів, вчених, 

політиків, діячів культури, батьків;  

 використання правових норм захисту прав та інтересів особистості;  

 організація змістовного дозвілля студентів, проведення свят, пізнавально-

розважальних програм, діяльності студентських товариств, клубів, 

гуртків;  

 сприяння працевлаштуванню студентів. 

 

4. Методи та форми виховної роботи в коледжі  

4.1. Методи та форми виховної роботи стимулюють розвиток самоорганізації, 

самоуправління, критично-творчого мислення, самоактивності, творчості, 

самостійності та усвідомлення власних світоглядних орієнтацій, які є основою 

життєвого вибору, громадянського самовизначення.  

4.2. До оптимальних форм і методів виховної роботи відносимо ті, що 
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грунтуються на демократичному стилі взаємодії "викладач - студент". До таких 

методів належать ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-

психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, "мозкові атаки", метод аналізу 

соціальних ситуацій з морально-етичним характером тощо.  

4.3. Крім цих методів, доцільно використовувати також традиційні форми 

роботи:  

 збори студентського колективу (загальні, курсу, групи);  

 обговорення політичних подій у державі, світі;  

 випуски студентських газет, збірок власних творів, презентації книг 

викладачів, виставки нових періодичних видань: газет, журналів, книг, 

посібників;  

 студентські лекторії, уроки-екскурсії, уроки-зустрічі з цікавими людьми, 

уроки-концерти, рольові ігри, диспути, творчі зустрічі з викладачами, 

випускниками-науковцями; читацькі конференції, науково-практичні 

студентські конференції;  

 консультації: юридичні, психологічні, медичні тощо;  

 засідання творчих гуртків, клубів за інтересами, студій;  

 вечори відпочинку, дискотеки, літературні зустрічі, карнавали, українські 

вечорниці, спортивні ігри, змагання, гуртки, секції, козацькі забави тощо;  

 огляди художньої самодіяльності, фестивалі;  

 конкурси на кращу студентську групу, на кращого керівника групи. 

 

5. Облік і контроль виховної роботи  

5.1. Загальний контроль за проведенням виховних заходів та рівня вихованості 

учнів здійснює директор коледжу.  

5.2. Загальний облік планових виховних заходів здійснює заступник директора, 

на якого покладені обов'язки з керівництва виховною роботою.  

5.3. Облік виховної роботи навчальної групи здійснює керівник групи, 

вихователі гуртожитків.  

5.4. Облік роботи гуртків, секцій, об'єднань, рад студентського самоврядування, 
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колективів художньої самодіяльності здійснюють керівники у відповідних 

журналах.  

5.5. Питання щодо ефективності виховних заходів заслуховується та 

обговорюється на засіданні студентської ради коледжу.  

5.6. Контроль за веденням ділової документації покладається на заступника 

директора коледжу з виховної роботи.  

 

6. Кадрове забезпечення  

6.1. Організатором виховної роботи в коледжі є заступник директора з виховної 

роботи, який працює під керівництвом директора коледжу.  

6.2. Заступник директора з виховної роботи призначається з числа досвідчених 

педагогічних працівників з вищою освітою та високим рівнем професійної 

компетентності.  

6.3. Призначення та звільнення заступника директора з виховної роботи 

проводиться згідно з наказомдиректора навчального закладу.  

6.4. Права та обов'язки заступника директора з виховної роботи визначаються 

Законами України "Про вищу освіту", даним Положенням, Статутом коледжу, 

посадовою інструкцією, затвердженою директором навчального закладу.  

6.5. Керівники груп призначаються директором коледжу з числа досвідчених 

викладачів, які мають педагогічну освіту.  

6.6. Керівники груп, вихователі гуртожитків, керівники гуртків, спортивних 

секцій, клубів, бібліотекарі, практичний психолог керуються: Конституцією 

України, Законами України "Про вищу освіту", Національною доктриною 

розвитку освіти України в XXI ст. , Загальною декларацією прав людини. 

Конвенцією про права дитини, Концепцією виховання дітей та молоді в 

національній системі освіти, Методичними рекомендаціями щодо організації та 

проведення виховної роботи взакладах фахової перед вищої освіти та іншими 

нормативними документами про освіту та виховання. 


