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І. Основні положення.

Соціально - політичні та економічні проблеми сучасного суспільства 
підштовхнули навчальні заклади до перегляду ряду педагогічних позицій, до 
переосмислення деяких сторін науково-теоретичної системи виховання: не 
відмовляючись від попередніх досягнень в цій галузі, теоретики і практики 
виховної роботи примушені, тим не менш, багато змінити у підході до виховного 
процесу. Звідси основа нової педагогічної позиції у вихованні -  це сприйняття 
підлітка як особистості, визнання його індивідуальної своєрідності, його права 
проявляти своє «я» на тому рівні розвитку, якого він досяг у своєму житті. 
Виходячи з цього, методика роботи з молоддю тепер переорієнтована на 
індивідуальний розвиток особистості кожного студента.

Необхідність створення концепції виховної роботи коледжу викликана 
конкретними вимогами стратегічного розвитку освітнього закладу, 
направленими на формування професійно -  особистісної готовності випускника 
до праці та життєдіяльності в економічних умовах, що постійно змінюються, 
також вимогами регіонального ринку праці у висококваліфікованих спеціалістах, 
здатних мобільно реагувати на постійні зміни технологічного процесу на 
виробництві.

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза 
денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу 
іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і 
здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного 
виховання дітей та молоді -  формування нового українця, що діє на основі 
національних та європейських цінностей:

• повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

• участь у громадсько-політичному житті країни;

• повага до прав людини;

• верховенство права;

• толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої 
культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

• рівність всіх перед законом;

• готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.



Г о л о в н а  м е т а  н а ц іо н а л ьн о го  ви х о ва н н я  с т у д е н т с ь к о ї м о л о д і - 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.

Головне завдання сьогодення - розвиток творчої особистості. Формування 
такої особистості шляхом підсилення організаційно-виховної, культурно- 
освітньої роботи серед студентів у новій національній моделі вищої освіти стало 
можливим у зв’язку з відродженням нації, розвитком національної 
самосвідомості, демократизацією і гуманізацією суспільства, поглибленням 
самоуправління народу.

Пошук нових педагогічних технологій, які б сприяли створенню середовища, 
що розвиває, навчає і виховує, наштовхнув колектив коледжу на вироблення 
власної концепції виховної роботи, в основу якої покладені принципи, що 
сформовані в українській системі освіти.

• народність - полягає в діалектичному поєднанні загальнолюдського і 
національного, національній спрямованості виховання, оволодінні рідною мовою, 
формуванні національної свідомості, любові до рідної землі і народу, 
прищепленні шанобливого ставлення до культури, народних традицій і звичаїв 
усіх народів, які населяють Україну;

• природовідповіднісгь - полягає у врахуванні багатогранної і цілісної 
природи людини, вікових та індивідуальних, психологічних, національних і 
регіональних особливостей вихованців;

• культуровідповідність - забезпечує органічний зв’язок виховання з 
історією народу, його мовою, культурою, народним мистецтвом;

• гуманізація - полягає у вихованні гуманної особистості, щирої, людяної, 
милосердної, що забезпечується створенням умов для формування кращих 
якостей та здібностей, гуманізацією відносин між студентами і викладачами;

• демократизація - полягає у визнанні права на свободу і виявлення 
індивідуальності вихованцями, усуненні авторитарного стилю виховання;

• безперервність - полягає у досягненні цілісності й наступності у вихованні 
впродовж усього життя людини, у нероздільності навчання і виховання заради 
формування цілісної та всебічно розвиненої особистості;

• етнізацїя - полягає у врахуванні етнічного складу вихованців, створенні 
умов для формування власне національної їх належності до своїх етносів і в їх 
складі до українського народу;

• диференціація та індивідуалізація - полягає у врахуванні рівнів 
фізичного, психічного, духовного, соціального та інтелектуального розвитку 
студентів;

• послідовність, систематичність і варіативність форм і методів - полягає 
у зростанні завдань виховання, його безперервності, використанні доцільних і 
змінюваних форм і методів виховання;

• інтегративність - полягає у єдності педагогічних вимог ВНЗ, громадських 
організацій, сім’ї.



Головна мета виховання студентів у коледжі: різнобічний розвиток 
особистості майбутнього конкурентоспроможного фахівця з вищою професійною 
освітою, високою культурою, якостями громадянина-патріота, інтелігента, 
соціально активної особистості.

Головне завдання виховної діяльності у коледжі -  створений умов для 
активної життєвої позиції студентів, громадянського самовираження і 
самореалізації, максимального задоволення потреб студентів у інтелектуальному, 
культурному і моральному розвитку.

Пріоритети виховання:
• формування особистісних якостей, необхідних для ефективної професійної 

діяльності;
• вироблення чіткої громадянської позиції, правової й політичної культури, 

патріотичної свідомості, поваги до української держави і любові до народу;
• формування у викладачів ставлення до студентів як до суб’єктів власного 

розвитку (педагогіка співробітництва);
• виховання моральних якостей, інтелігентності, орієнтація на 

загальнолюдські цінності й високі гуманістичні ідеали культури;
• прищеплення вмінь і навичок керування колективом у різних формах 

студентського самоврядування;
• формування у молодих людей потреби у здоровому способі життя, 

зміцненні здоров’я;
. виховання поваги до традицій навчального закладу, викладачів, 

наставників, залучення до колегіальних справ, формування почуття колегіального 
корпоративізму й солідарності;

• збереження й збільшення історико-культурних традицій коледжу, 
наступності.

Виховна робота є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу і 
включає систему організаційних, соціально-психологічних, інформаційних, 
педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, 
спрямованих на формування і розвиток у студентів професійно необхідних 
психологічних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу 
підготовку випускників до практичної діяльності. Системна, інтегрована й 
скоординована робота педагогічної ради, ради кураторів, студентського 
самоврядування, профкому спрямована на реалізацію Концепції.

С т р ук т ур а  о р га н іза ц ій н о -п ед а го гіч н и х  к о м п о н ен т ів  р е а л із а ц ії  в и х о в н о ї
р о б о т и :

1 рівень -  стратегічний: директор коледжу, педагогічна рада.
2 рівень -  тактичний: заступник директора з НВР, вихователь гуртожитку.
3 рівень -  оперативний: рада кураторів, практичний психолог, викладачі.
4 рівень -  самоврядування: студентська рада, голова ради студентського 
самоврядування, студентська рада гуртожитку, органи самоврядування в 
групах, студентська профспілкова організація.



Для забезпечення ефективності організації виховної роботи розроблені і 
діють функціональні обов’язки всіх суб’єктів виховного процесу.

Директор:
• розробляє Концепцію виховної роботи, формує суспільне ставлення до неї, 

як важливої складової навчального процесу
• організує допомогу студентським органам самоврядування, викладачам, 

кураторам в організації позанавчальної роботи зі студентами;
• забезпечує високий рівень інформаційного забезпечення управління 

виховним процесом, впорядковує систему зворотної інформації про стан 
виховання студентів;

• визначає повноваження членів адміністративно-управлінського апарату та 
органів громадського самоврядування у системі управління виховним процесом 
для уникнення дублювання, створює сприятливі умови для всіх суб’єктів 
організації виховного процесу;

• визначає конкретні завдання з виховної роботи на основі вивчення рівня 
вихованості студентів;

• координує взаємодію відділень, циклових комісій, громадських організацій 
у проведенні виховної роботи серед студентів, викладачів і співробітників;

• організовує вивчення та дослідження проблем виховання у коледжі.

Заступник директора з навчально-виховної роботи:
• забезпечує гуманітаризацію (гуманістичну спрямованість) навчального 

процесу;
• організовує систему виховної діяльності;
• забезпечує взаємодію адміністрації та органів студентського 

самоврядування;
• координує діяльність завідуючого від діленням з цикловими комісіями;
• надає методичну допомогу кураторам студентських груп;
• організовує роботу музею, клубу, бібліотеки;
• узагальнює позитивний досвід виховної роботи;
• забезпечує системно-цільовий підхід до планування виховної роботи, 

здійснює аналітично-дослідну роботу;
• організує діяльність кураторів щодо реалізації завдань Концепції виховання 

студентів;
• аналізує і контролює виховну роботу, проведену на в коледжі в цілому;
• аналізує роботу кураторів і розробляє методичні рекомендації з поліпшення 

якості роботи;
• координує діяльність ради кураторів коледжу;
• організує роботу студентського активу;
• забезпечує участь у районних та регіональних заходах з патріотичних, 

духовно-моральних, культурно-масових, спортивно-оздоровчих, освітніх, 
трудових напрямків діяльності.



Завідувач відділеннями:
• практично реалізує Концепцію виховання студентів, пропонує на 

затвердження кураторів академічних груп і керує їх роботою;
• вносить на розгляд ради кураторів питання з виховної роботи серед 

студентів, викладачів і співробітників;
• за участю викладачів коледжу і співробітників служб, організовує 

методичне і матеріально-технічне забезпечення на навчальних заняттях, за місцем 
проживання студентів і проведення практик;

• сприяє розвитку студентського самоврядування, рекомендує студентів до 
керівництва радами гуртожитків, клубами, студіями та іншими об’єднаннями і 
громадськими організаціями.

Куратори:
• вивчають індивідуальні здібності та інтереси кожного студента, стан їх 

здоров’я, рівень матеріального забезпечення, співпрацюють з батьками або 
родичами студентів;

• сприяють формуванню колективів академічних груп, становленню 
особистості студента;

• беруть практичну участь в організації навчального процесу в академічних 
групах, допомагають студентам в організації навчання, самопідготовці до занять 
та практики;

• проводять постійні заходи щодо підвищення дисципліни, профілактики 
шкідливих звичок і залежностей у студентів;

• допомагають у налагодженні студентського самоврядування в групах, 
підтримують студентську ініціативу та активність;

• відповідно до розкладу студентських занять щотижнево здійснюють 
проведення годин куратора;

• допомагають в залученні студентів до участі в художній самодіяльності, 
спорті, господарських роботах;

• організовують інформування студентів з найважливіших політичних 
питань, соціально-економічних, культурних, освітніх подій в Україні та світі;

• проводять виховну роботу згідно з річним виховним планом, розробляють 
разом з активом груп тематику виховних годин, екскурсій, культпоходів тощо;

• надають допомогу в адаптації та ознайомленні студентів з організацією 
навчального процесу, положенням, правилами проживання в гуртожитку, 
внутрішнього розпорядку коледжу.

Органи студентського самоврядування:
• є ініціатором і організатором всього студентського життя і виховної 

роботи;
• забезпечують виконання студентами своїх обов’язків;
• захищають права та інтереси студентів, вирішують їх соціальні проблеми;
• забезпечують участь студентів в управлінні навчальним процесом;
• сприяють навчальній, дослідницькій та трудовій діяльності студентів;



• проводять заходи щодо організації студентського дозвілля та побуту;
• сприяють створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, 

об’єднань, клубів за інтересами;
• співпрацюють з молодіжними громадськими організаціями (відповідно до 

чинного законодавства);
• сприяють розвитку ініціативи і самодіяльності студентів, залучають їх 

до активної участі у громадському житті;
• сприяють упровадженню норм здорового способу життя студентів, що 

проживають у гуртожитку;
• співпрацюють з членами студентського комітету інших навчальних закладів 

і молодіжними організаціями району, області, України;
• забезпечують сприятливі умови для розвитку навчальних і гуманітарних 

контактів зі студентами молодіжних та інших об’єднань громадян, що діють в 
Україні та поза її межами.

Студенти:
• безпосередньо беруть участь у житті академічних груп, відділення, 

коледжу;
• використовуючи культурно-освітній потенціал регіону і традиції коледжу, 

пізнають здобутки вітчизняної і світової науки та культури, формують свій 
духовний світ;

• добросовісно і цілеспрямовано набувають професійних знань і практичних 
навичок на навчальних заняттях, під час навчальних і технологічних практик, 
дослідної роботи в лабораторіях коледжу;

• пізнають народознавство і беруть практичну участь у поширенні його серед 
молоді, у трудових колективах.

Реалізація концепції виховної роботи Ерастівського коледжу ДЦАЕУ 
передбачає:

- реалізовувати програми адаптації студентів першого року навчання, 
програми, направлені на формування здорового способу життя, 
громадянсько -  патріотичного та духовно -  морального виховання;

- удосконалювати систему студентського самоврядування;
- збільшити кількість об’єднань, клубів, гуртків, спортивних секцій;
- активізувати роботу з організації та проведенні вечорів відпочинку, 

виставок, концертів, спортивних свят, тематичних вечорів, тощо;
- мотивувати студентів до активної участі у всеукраїнських, обласних, 

регіональних молодіжних заходах: конкурсах, фестивалях, оглядах по 
основних направленнях виховної роботи, у благодійних акціях;

- оптимізувати систему заохочень для студентів за досягнення у навчальній 
та позанавчальній діяльності;

- сприяти налагодженню роботи з батьками проблемних студентів та тих, що 
потребують особливої уваги.



З а вд а н н я  р е а л із а ц ії  к о н ц еп ц ії:
1. збереження історичної спадкоємності поколінь, розвиток національної 

культури, виховання дбайливого ставлення до історичної та культурної 
спадщини народів України;

2. формування духовно-моральних якостей особистості;
3. виховання патріотів України, громадян правової демократичної держави, 

які поважають права і свободи особистості, проявляють національну і 
релігійну терпимість, розвиток культури міжетнічних відносин;

4. різнобічний розвиток підлітків, формування їх творчих здібностей;
5. створення умов для самореалізації особистості;
6. виховання у студентів цілісного світосприйняття, сучасного наукового 

світогляду;
7. формування основ культури здоров’я;
8. формування свідомого відношення до сімейного життя;
9. формування трудової мотивації, вивчення основних принципів побудови 

професійної кар’єри та навики поведінки на ринку праці.

П р и н ц и п и  р е а л із а ц ії  к о н ц еп ц ії:
- Цілісність єдиного процесу -  єдність, взаємозв’язок, інтеграція навчальної 

та виховної форм роботи.
- Взаємодія трьох факторів: сім’я, коледж, суспільство.
- Творчий підхід до виховання, спільний пошук істини.
- Перспективність -  напрямок на рішення актуальних та довгострокових 

завдань розвитку виховної роботи в коледжі.
- Рефлексія -  самооцінка, самоаналіз діяльності, що дозволить 

відслідковувати якість підвищення виховної роботи.

О ч ік ува н і р е зу л ь т а т и :
- Розкриття творчого, фізичного і пізнавального потенціалу студентів, їх 

самореалізація і адаптація в соціумі і професійному середовищі;
- Формування соціально зрілої особистості, яка володіє чіткою соціальною 

позицією і яка вміє ефективно використовувати навики безконфліктного 
спілкування;

- усвідомлення студентами ролі професіоналізму, почуття відповідальності 
перед обраною професією, спеціальністю, адаптація в сучасних умовах;

- готовність до осмисленого життя і діяльності у громадянському суспільстві, 
вміння бачити прекрасне навколо себе, розуміти етичну культуру 
українського народу;

- сформованість моральних принципів особистості.



1.Н а ц іо н а л ь н о -п а т р іо т и ч н е  ви х о ва н н я :  
створення умов для розвитку самосвідомості студентів, формування 
національно-патріотичних принципів особистості, її моральних якостей і 
установок, що погоджуються з нормами і традиціями соціального життя. В 
основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку 
української державності як консолідуючого чинника розвитку українського 
суспільства та української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій 
діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі 
традиції України;
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.

II. Зміст і основні напрямки виховної роботи:

2. Ін т ел ек т уа л ьн о -д ух о вн е  ви х о ва н н я :  
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;
формування особистісного світогляду як проекції узагальненого
світосприймання.

3. Г р о м а д я н сь к о -п р а во ве  ви х о ва н н я :  
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.

4. М о р а л ьн е  ви х о ва н н я :
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.



5. Е кологічне виховання:
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 активної екологічної та природоохоронної діяльності.

6. Е ст ет ичне  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.

7. Трудове виховання:
формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах 
ринкової економіки;
формування творчого підходу, волі до праці і самовдосконаленню у вибраній 
професії,
заохочування студентів до традицій і цінностей професійного співтовариства, 
нормам корпоративної етики;
формування почуття господаря та господарської відповідальності; 
розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.

8. Ф ізичне виховання  т а ут вердж ення здорового способу ж ит т я:  
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.

Виконання цих напрямків сприятиме вихованню соціально-активної, 
конкурентоспроможної особистості

Модель соціально-активної, конкурентоспроможної особистості

> Професійна компетентність
> Науковий світогляд
> Креативність
> Бажання саморозвитку
> Духовний потенціал

> Висока моральна культура
> Комунікабельність
> Організаторські здібності
> Здоровий спосіб життя



Молодий фахівець повинен:
1. Маги глибокі знання й навички за напрямами професійної підготовки, 

суміжними галузями знань, фундаментальними та гуманітарними дисциплінами.
2. Маги свою світоглядну позицію, моральні ідеали, гуманістичні цінності, 

дотримуватися загальнолюдських норм гуманістичної моралі.
3. Поважати Конституцію, державну символіку й закони України, мати 

соціальну відповідальність, громадянську мужність, внутрішню волю й почуття 
власної гідності, здатність до об’єктивної самооцінки.

4. Швидко пристосовуватися до умов, що змінюються, життя, уміти 
орієнтуватися в соціально-політичній обстановці.

5. Мати здатність до саморозвитку інтелекту й професійних якостей.
6. Мати потребу в досягненнях і самостійному прийнятті рішень, 

цілеспрямованість і заповзятливість.
7. Мати високу соціальну активність у всіх сферах життєдіяльності, 

прагнення до пошуку нового, здатність знаходити нестандартні рішення життєвих 
проблем, конкурентоспроможність у соціально-економічній діяльності та 
професійну й соціальну мобільність.

8. Уміти поєднувати власні інтереси з інтересами суспільства.
9. Уміти працювати в колективі, з повагою й увагою ставитися до інших 

людей, їхньої думки й інтересів.
10. Мати національну свідомість громадянина України, цивільні якості, 

патріотизм, прагнення до збереження єдності України й примноження багатств і 
традицій українського народу.

Відповідно до Концепції виховної роботи, розробленої в коледжі, шляхом 
реалізації навчальних програм і навчально-виховної роботи в позанавчальний час 
педагогами й органами студентського самоврядування для реалізації «моделі 
особистості фахівця -  випускника коледжу» впроваджується наскрізна програма 
виховання, яка передбачає формування у студентів наукового світогляду, 
суспільної активності та таких значимих загальнолюдських моральних і етичних 
рис, як любов до своєї країни і народу, патріотизм, чесність і правдивість, 
працелюбність, гуманність, висока духовність і культура.



III. НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Для організації виховання студентів необхідно всі зусилля спрямувати на 
формування у них національної та громадянської гідності, активної життєвої 
позиції, а також засвоєння ними загальнолюдських норм моралі. Для 
спадкоємності та системності виховної роботи та реалізації розробленої Концепції 
виховання студентів, навчальних програм, Плану виховної роботи 
впроваджується наскрізна програма виховання терміном на 4-ри роки навчання 
студентів, яка передбачає формування у студентів наукового світогляду, 
суспільної активності та таких значимих загальнолюдських моральних і етичних 
рис, як любов до своєї країни і народу, патріотизм, чесність і правдивість, 
працелюбність, гуманність, висока духовність і культура.

1 курс

Найвищий ступінь людської мудрості -  
це вміння пристосовуватись до 
обставин і зберігати спокій, 
не дивлячись на зовнішні грози. 
Д а н іе л ь Д е ф о

Мета: адаптація студентів до нових умов життя, виховання національної 
самосвідомості, патріотизму та гуманізму.

Завдання:
1. Допомогти студентам адаптуватись до нових умов навчання, життя.
2. Виховання у студентів відчуття причетності до історії свого коледжу, 

регіону, в якому проживають, Батьківщини.
3. Вироблення основ здорового способу життя, залучення до занять спортом, 

художньої самодіяльності.
4. Формування основ студентського колективу в групі, курсі, відділенні.
5. Виховання моралі студента на основі загальнолюдських цінностей та 

гуманізму.

2 курс

Мета: розширення світогляду студентів і формування їх духовності.
Завдання:

• Спрямувати діяльність студентів на здобуття нових знань з основ 
природничих і гуманітарних дисциплін.

• Виховання у студентів високоморальних якостей.
• Вироблення звичок здорового способу життя.
• Формування студентського колективу в групі, на курсі.



З курс

Працюй, щоб у твоїй душі 
не померли ті крихти небесного 
вогню, що звуться совістю,
Д ж о р д ж  Ваш ингт он

Мета: підготовка студентів до роботи в трудових колективах.
Завдання:
1. Спрямувати діяльність студентів на застосування своїх знань у практичній та 
науковій роботі кабінетів та лабораторій.
2. Виховання у студентів працьовитості, добросовісності та відповідальності за 
доручену справу.
3. Оволодіння навичками організації трудової діяльності і дозвілля за місцем 
проходження практики.
4. Розвиток студентського колективу в групі, на курсі. Розвиток лідерських 
якостей кожного студента.

4 курс

Людина, яка працює над досить 
складною проблемою і виконує 
свою роботу як слід, ніколи не 
втратить самоповагу.
Б ерн ард  Ш оу

Мета: становлення професіоналізму майбутніх спеціалістів-аграріїв 
Завдання:
1. Спрямувати діяльність студентів на проведення досліджень відповідно до теми 
курсової роботи, переддипломної практики Участь у практичній діяльності 
лабораторій, аграрних підприємств, фермерських господарств.
2. Виховання у студентів активної соціальної та професійної позиції, потягу до 
самовираження та самореалізації.
3. Культурний та морально-естетичний розвиток.



IV. Адаптація студентів нового набору

Під адаптацією студента до умов вищого закладу освіти розуміють процес 
приведення основних параметрів його соціальної та особистісної характеристик у 
відповідність до нових умов середовища, виникнення динамічної рівноваги з 
вимогами навчальної діяльності. Саме у ВНЗ закладаються основи особистих 
якостей спеціаліста.

Перший курс -  це період соціально-педагогічної адаптації. Процес адаптації 
студентів першого курсу проходить через пристосування до нової системи 
навчання, до зміни режиму праці та відпочинку, до входження в новий колектив. 
Куратор разом з викладачами, що викладають дисципліни, повинен допомогти 
першокурсникові пристосуватися до умов студентського життя як психологічно, 
так і соціально. Студенти перших курсів, набуваючи статусу самостійних 
дорослих людей, залишаються у своїй більшості за віком, психологією, 
розвитком, світоглядом і життєвим досвідом близькими до учнів старших класів 
середньої школи. Тому виховна робота на першому курсі має проводитися з 
урахуванням вікових особливостей студентів, рівня їх підготовки.

Організаційна робота зі студентами нового набору

Зміст роботи Дата
1 Вибори активу групи, коледжу вересень
2 Ознайомлення з Положенням про коледж, Законом України «Про 

вищу освіту», Положенням про гуртожиток, Положенням про 
студентське самоврядування, Концепцією про виховну роботу

вересень

3 Ознайомлення з режимом роботи коледжу, навчальними планами та 
основами системи освіти

вересень

4 Складання соціального паспорту групи, курсу, відділення вересень
5 Складання графіків чергування в аудиторії, гуртожитку, вересень
6 Анкетування студентів «Розкажи про себе», «Я і моя група» вересень
7 Проведення організаційних зборів, розробка планів розвитку на 

період навчання студентів
жовтень

8 Підготовка та участь у студентській конференції щодо обрання 
органів студентського самоврядування на курсі, відділенні, коледжу

жовтень

9 Підведення підсумків відвідування та навчання студентів щотижня
10 Участь у загальних заходах коледжу протягом 

Р0КУ__
10 Підведення підсумків роботи за поточний навчальний рік червень



IV. ПЛАН ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ

І.Національно-патріотичне виховання
"Х т о н е  з н а є  свого  м и н ул о го , 
т о й  н е  ва р т и й  сво го  м а й б ут н ьо го .
Х т о  н е  ш а н ує  ви д а т н и х  л ю д е й  сво го  н ароду , 
т о й  сам  н е  г ід н и й  п ош ан и . ”

М . Р и л ьськ и й
Зміст роботи Дата Відпові

дальний
1 Організація відвідувань студентами музеїв коледжу, району, 

області
вересень

2 Лекція-диспут «Край, де ти живеш!» вересень
3 Бесіда «Обрядовість українців: відродження традицій і звичаїв» вересень
4 Диспут «Що означає бути патріотом України?» вересень
5 Бесіда до Міжнародного дня людей похилого віку 1 жовтня 

«Коли серця теплом зігріті»
жовтень

6 Свято Покрови. День українського козацтва і зброї. Організація 
«Козацьких забав»

жовтень

7 Лекція-диспут «Національна символіка України» жовтень
8 Тематична виховна година до Дня визволення України від 

фашистських загарбників 28 жовтня
жовтень

9 Тематична виховна година до відзначення Дня української 
писемності та мови 9 листопада

листопад

10 Тематична виховна година з вшанування жертв геноциду 
української нації (1932-1933 рр.) «Ні труни, ні хрестів, і ні 
тризни! Чорна сповідь моєї Вітчизни...»

листопад

11 Тематична виховна година до Дня Гідності і Свободи 
22 листопада

листопад

12 Лекція «Роль українських вчених-аграріїв у становленні 
вітчизняної та зарубіжної наук»

листопад

13 Заходи до Міжнародного дня волонтерів грудень
14 Лекція «Державний прапор України -  святиня народу» грудень
15 Тематична виховна година до Дня збройних сил України «Ми 

твої, Україно, сини»
грудень

16 Тематична виховна година «Святий отче, Миколай, нашу хату не 
минай!»

грудень

17 Диспут «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього» до Дня 
українського політв’язня 12 січня

січень

18 Бесіда до Дня Соборності України 22 січня «Історія українського 
державотворення»

січень

19 Тематична виховна година до Дня пам’яті героїв Крут 
29 січня «Юнацтво, сповнене надії»

січень

20 Лекція-диспут «Українська історія: факти і фальсифікації» до 
Дня створення ОУН 10 лютого

лютий

21 Тематична виховна година до Дня вшанування воїнів-афганців 
15 лютого "Крізь пекло афганської війни"

лютий



22 Тематична бесіда до Міжнародного Дня рідної мови 21 лютого 
«Мова кожного народу неповторна і — своя».

лютий

23 Тематична виховна година до Дня вшанування пам’яті Героїв 
Небесної Сотні 21 лютого

лютий

24 Диспут «Політична культура молодої людини» березень
25 Тематична виховна година «Слухайте голос безсмертний 

Тараса»
березень

26 Лекція «Філософська спадщина Григорія Сковороди» березень
27 Лекція до Міжнародного Дня звільнення в’язнів фашистських 

концтаборів 11 квітня
квітень

28 Лекція до вшанування пам’яті засновника коледжу 
Е.К.Бродського

квітень

29 Тематична виховна година до дня Чорнобильської трагедії 26 
квітня «Поріс чорнобилем Чорнобиль — бідою нашою поріс».

квітень •

ЗО Тематична бесіда «Неповторні звичаї та традиції святкування 
Великодня»

квітень

31 Урочисті заходи з нагоди Дня Перемоги «Полум’я пам'яті в 
наших серцях»

травень

32 Тематична виховна година до Дня матері 10 травня «Ми жінку- 
матір славимо в віках»

травень

33 Тематична бесіда до Міжнародного Дня сім’ї 15 травня «Родина 
-  як вічна зернина на невмирущому полі життя

травень

34 Тематична бесіда до Дня Європи "Україна -  Європа: Діалог крізь 
віки та кордони"

травень

35 Тематична бесіда до Дня захисту дітей 1 червня «Бережімо над 
усе дитину, віддаймо їй тепла свого частину».

червень

36 Виховна година з нагоди Дня скорботи та вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні 22 червня «Пам’ятаєш, земле, сорок 
п’ятий? Земле! Сорок перший не забудь!»

червень

37 Тематична виховна година про народні символи України «На 
рушниковому крилі»

червень

38 Лекція «Конституція України -  логічне продовження розвитку 
українського демократичного державотворення» до Дня 
Конституції України 28 червня

червень



2. Інтелектуально-духовне виховання
Ти зн а єш , щ о  т и  — л ю д и н а ?  Ти зн а єш  п р о  це чи  н і?

У см іш ка  т во я  — єди н а , М ук а  т во я  — єди н а , О ч і т в о ї — одні.
В. С и м о н ен к о

Зміст роботи Дата Відпові
дальний

1 Виховна бесіда «Роль самовиховання у формуванні 
особистості»

вересень

2 Диспут «Особливості спілкування у період комп’ютеризації» вересень
3 Лекція-диспут «Шляхетство, лицарство: чи потрібно воно 

сьогодні?»
вересень

4 Година спілкування «Твій особистий професійний внесок у 
розбудову сільського господарства держави»

жовтень

5 «Круглий стіл» на тему «Ціннісні орієнтації сучасної молоді» жовтень •

6 Година спілкування «Толерантність» жовтень
7 Бесіда до Дня української писемності на тему «Мова і нація -  

наші здобутки та поразки»
листопад

8 Диспут «Чи поглине комп’ютер книгу?» листопад
9 Лекція «Правила ввічливості на кожен день» листопад
10 Година спілкування «Вплив засобів масової інформації на 

формування ціннісних орієнтирів»
грудень

11 Лекція-диспут «Звідки береться агресивність?» грудень
12 Година спілкування «Християнські цінності та сучасна молодь» грудень
13 Година спілкування «Це не так просто -  дружба з батьками» січень
14 Диспут «Що означає бути патріотом?» січень
15 Виховна бесіда «Освіта як цінність сучасного суспільства» січень
16 Година спілкування «Будь дбайливим господарем землі» лютий
17 Лекція «Основи ораторського мистецтва в сучасному світі» лютий
18 Диспут «Ненормативна лексика. Так навіщо вживати?» лютий
19 Диспут «Місце сучасної жінки: вдома чи на роботі?» березень
20 Лекція-диспут «Як зберегти власне Я в період життєвої кризи?» березень
21 Година спілкування «Бережи честь змолоду» березень
22 «Круглий стіл» на тему «Як ти відпочиваєш» квітень
23 Лекція-диспут «Що означає бути успішним в житті?» квітень
24 Лекція «Українська писанка -  одна з найбільших таємниць 

сучасності»
квітень

25 «Круглий стіл» на тему «Чи вміємо ми правильно поводитися у 
конфліктній ситуації»

травень

26 Лекція-диспут «Два погляди на одну й ту ж подію -  народити 
чи вбити?»

травень

27 Година спілкування «Життєві цілі -  фактори, що сприяють та 
перешкоджають досягненню цілей»

травень

28 «Круглий стіл» на тему «Ні! насильству в сім’ї» червень
29 Диспут «Щаслива людина: хто вона?» червень
ЗО «Круглий стіл» на тему «Світ моїх захоплень» червень



3. Правове виховання
Ти зн а й , щ о м а єш  п р а во  н а  ж и т т я ,
Н а  в іл ь н і дії, р а д іс н е  бут т я,
М о р а л ь н і ц ін н о ст і й п р а ва  т и  зах и ст и , 
А л е  й л а н ц ю г  за к о н у  н е  вп уст и !

Іл л я  Г ер а сю т а
Зміст роботи Дата Відпові

дальний
1 «Круглий стіл» на тему «Як я розумію поняття «закон», 

«обов’язок», «право», «суспільство», «держава Україна»
вересень

2 Тематична виховна бесіда «Закон обов’язків для всіх» вересень
3 Година спілкування «Що я знаю про свої права та обов’язки в 

коледжі та в гуртожитку»
вересень

4 Лекція «Стереотипи. Дискримінація та упередження. Роль 
стереотипів в житті людини і суспільства»

жовтень

5 «Круглий стіл» на тему «Що я розумію під поняттям закони 
совісті»

жовтень

6 Інформаційна година до Дня боротьби з торгівлею людьми 15 
жовтня

жовтень

7 Тематична виховна бесіда «Як не стати жертвою злочину» листопад
8 Година спілкування «Моя участь у державотворчому процесі» листопад
9 «Круглий стіл» на тему «Молодіжні групи -  за і проти» листопад
10 Тематична виховна бесіда «Як уникнути кримінальної 

ситуації»
грудень

11 Тематична виховна бесіда «Правові аспекти боротьби з 
наркоманією»

грудень

12 Лекція-диспут «Що таке толерантність та ксенофобія?» грудень
13 Лекція-диспут «Патріотизм -  нагальна потреба в Україні» січень
14 День прав людини «Доля моя -  доля України» січень
15 «Круглий стіл» на тему «Живемо в правовій державі» лютий
16 «Круглий стіл» на тему «Моральність у родині. В чому вона 

полягає?»
лютий

18 Лекція-диспут «Чи потрібен я Україні таким, яким є сьогодні?» березень
19 Тематична виховна бесіда «Культура міжетнічних відносин» березень
20 «Круглий стіл» на тему «Що я розумію під поняттям 

гуманістичні ідеали та цінності»
березень

21 Лекція-диспут «Шлюб -  вершина щастя чи початок 
випробувань?»

квітень

22 Година спілкування «Батьківські обов’язки та 
відповідальність»

квітень

23 Інформаційна година «Способи соціального захисту» квітень
24 Година спілкування «Деструктивні релігійні секти» травень
25 Тематична виховна бесіда «Працьовитість як висока моральна 

цінність»
червень

ЗО Тематична виховна бесіда «Конституція -  Основний Закон 
незалежної, суверенної України»

червень



4. Моральне виховання
А л е  н е  б ій ся  п р и к р о го  р я д к а . 
П р о зр ін ь  н е  б ій ся , бо  во н и  я к  л іки . 
Н е б ій ся  п равди , х о ч  я к а  гірка , 
н е  б ій ся  см ут ків , х о ч  в о н и  я к  р іки . 
Л ю д и н і б ій ся  д уш у  ош ук ат ь, 
бо  в ц ьо м у  сх и б и ш  -  т о  у ж е  н авіки .

Л . К о ст ен к о
Зміст роботи Дата Відпові

дальний
1 «Круглий стіл» на тему «Людина серед людей. Людські 

чесноти. Милосердя»
вересень

2 Круглий стіл на тему «Що таке вихованість» вересень
3 Година спілкування «Гідність як основа взаємодії викладача та 

студента»
жовтень

4 Диспут на тему «Вірний друг -  то великий скарб» жовтень
5 Тематична виховна година «Формування культури мовлення 

студентів»
листопад

6 Година спілкування «Яка краса по-справжньому цінна?» листопад
7 Проведення благодійної акції до Дня Святого Миколая 

«3 любов’ю до Вас»
грудень

8 Виховна бесіда «Важливість збереження звичаїв і традицій у 
комп’ютеризованій культурі XXI століття»

грудень

9 «Круглий стіл» на тему «Моральні аспекти поведінки в 
молодіжному середовищі»

січень

10 Диспут «Чи можливе свято без спиртного?» січень
11 Тематична виховна година «Історія кохання» до Дня Святого 

Валентина
лютий

12 Круглий стіл «Любов'ю дорожити вмійте» лютий
13 Благодійна акція «Дивись на нас як на рівних» (присвячена 

людям з особливими потребами)
березень

14 Лекція-диспут «Дружба -  це коли мене розуміють» березень
15 Виховна година «Статева культура -  основа сім’ї та 

усвідомленого батьківства»
квітень

16 Година спілкування «Щоб старість наших близьких була в 
радість»

квітень

17 Тематична виховна бесіда ««Основні правила етикету сучасної 
людини»

травень

18 Година спілкування «Людина не вічна на цій землі. А справи, 
які залишає по собі, -  ото корінь життя людського»

травень

19 «Круглий стіл» на тему «Культура поведінки у громадських 
місцях»

червень

20 Диспут на тему «Чи зможуть соціальні мережі в майбутньому 
повністю замінити живе спілкування»

червень



5. Екологічне виховання

Зміст роботи Дата Відпові
дальний

1 Тематична виховна година «16 вересня -  Міжнародний день 
охорони озонового шару»

вересень

2 День довкілля «Ми за чисту планету» жовтень
3 Тематична виховна година «Екологічні проблеми 

Дніпропетровщини. Чим ми дихаємо»
листопад

4 Усний журнал «Шляхи зменшення екологічних ризиків у 
харчуванні»

грудень

5 Година спілкування «Вплив канцерогенів у продуктах 
харчування на організм людини»

січень

6 Година спілкування «Не ламай калину» лютий
7 Тематична виховна година «Нехай земля квітує всюди -  

природу збережемо, люди!»
березень

8 Перегляд відеофільму «Екологічні наслідки Чорнобиля» квітень
9 Екологічна акція «До чистих джерел» травень
10 День довкілля «Екологічний об’єкт -  наша вулиця» червень

6. Естетичне виховання

Зміст роботи Дата Відпові
дальний

1 Екскурсія до музею Ерастівського коледжу ім. 
Е.К.Бродського ДДАЕУ

вересень

2 Тематичний вечір «Осінній бал квітів» жовтень
3 Лекція-диспут «Від культури особистості до культури нації», листопад
4 Виховна година «Безсмертя народу в його творчості» грудень
5 Лекція «Діловий етикет: одяг і зовнішній вигляд ділової 

людини»
січень

6 Круглий стіл «Мої улюблені виконавці» лютий
7 Огляд художньої самодіяльності «Студентський дивограй» березень
8 Свято Писанки квітень
9 Виховна бесіда «Духовна краса врятує світ» травень
10 Виховна година «Перлини світового живопису» червень



7. Трудове виховання
М и  п р а ц ю  л ю б и м о , щ о е  т во р ч іст ь  п ер ей ш л а , 
і  м у зи к у  п ал ку , щ о н іж н о  сер ц е  т и сн е.
У  щ а ст я  л ю д с ь к о го  д ва  р ів н и х  є  кри ла:  
Т роян ди  й ви н оград , к р а си ве  і  к ори сн е.

М . Р и л ьськ и й
Зміст роботи Дата Відпові

дальний
1 Тематична виховна година ««Землю прикрашає сонце, а 

людину -  праця»
вересень

2 Година спілкування «Бути економним -  вимога часу» жовтень
3 Диспут на тему «Коли робота приносить радість?» листопад
4 Круглий стіл «Держава потребує професіоналів. Риси та 

якості сучасного фахівця»
грудень ■

5 Бесіда «Вільний час -  простір для розвитку здібностей» січень
6 Година спілкування «Бюджет сім’ї та режим економії» лютий
7 Бесіда «Трудова біографія моєї родини» березень
8 Тематична лекція «Правознавчі аспекти працевлаштування» квітень
9 Вікторини з фахових дисциплін травень
10 Екскурсії на місцеві підприємства та фермерські 

господарства
червень

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

Зміст роботи Дата Відпові
дальний

1 Спортивне свято «Козацький гарт», спортивні змагання вересень
2 Диспут «Здоровим бути модно» жовтень
3 Тематична виховна година «Самобутність українських 

традицій здорового способу життя»
листопад

4 Тематична виховна година «Твоє життя -  твій вибір» грудень
5 Виховна бесіда «Здоровий дух створює здорове тіло» січень
6 Виховна година «Фізичний та духовний український етнос» лютий
7 Бесіда «Профілактика шкірно-венеричних захворювань» березень
8 Диспут «Безпечне материнство та відповідальне батьківство 

-  запорука здоров’я»
квітень

9 Тематична виховна бесіда «Зроби свій вибір на користь 
здоров’я»

травень

10 Виховна година «Наркоманія й алкоголь серед молоді. 
Шкідливим звичкам скажемо -  Ш!»

червень

Концепцію розглянуто та ухвалено на засіданні 
Педагогічної ради коледжу.
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