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ПОЛОЖЕННЯ  

про виховну роботу у 

 технологічному коледжі 

 

I Загальні положення 

1.1 У коледжі сформована чітка система виховної роботи, яка орієнтована 

на підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення і збереження 

національної культури й природного середовища, підготовку національної 

інтелігенції. Виховна робота в коледжі є цілісним процесом розвитку особистості, 

в якому реалізуються потреби студентства і держави в національно-

патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянського правовому, 

моральному, екологічному, естетичному, трудовому та фізичному вихованні 

майбутніх представників української еліти, забезпечується формування 

професійної спрямованості, поваги до вихованців, активності в саморозвитку, 

креативності, громадянськості, широкого культурного кругозору.  

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.  

1.2 В основу організації виховної роботи зі студентами покладено 

Конституцію України, закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 

положення Загальної декларації прав людини, Програму правової освіти 

населення України, Державну програму розвитку фізичної культури і спорту в 

Україні, Концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти, 

Концепцією національного виховання студентської молоді у національній системі 

освіти, Статут університету, Положення про коледж, принципи Болонської 

системи освіти. 
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1.3 Виховний процес у коледжі здійснюється відповідно до установленої 

інфраструктури управління за трьома вертикалями: адміністративною, 

методичною, громадською. 

Адміністративна вертикаль: директор, заступники директора з навчальної і 

виховної роботи, завідувачі відділень, куратори студентських груп. 

Методична (дорадча) вертикаль: педрада, рада кураторів, циклова комісія 

гуманітарних дисциплін. 

Громадська вертикаль: органи студентського самоврядування на рівні ВНЗ 

відділень,  навчальних груп, студентського гуртожитку. 

Суб’єктами, якi органiзовують забезпечення реалiзацiї концепції виховання 

студентiв коледжу є:  

- заступник директора з виховної роботи; 

- зав. відділеннями;  

- зав. бібліотекою; 

- керівник фізичного виховання; 

- керівники предметних гуртків та клубів за інтересами; 

- куратори груп. 

Контроль з метою досягнення високих результатів виховної роботи,  

планування, реалiзацiю i координацiю виховних заходiв задля пiдвищення їх 

загальних пiдсумкiв покладено на заступника директора з виховної роботи. 

 

1.4. Напрямки виховної роботи. 

 побудова відповідного виховного середовища, що направлена на 

самовиховання та самореалізацію студентів; 

 організація громадянсько-правового, патріотичного, сімейного виховання, 

студентів; 

 формування культури поведінки, естетики, норм етикету; 

 пропаганда цінностей фізичної культури та здорового способу життя; 

  формування психологічного розвитку та здоров’я студентів; 

 організація забезпечення зайнятості студентів у вільний від навчання час; 

 організація роботи щодо профілактики правопорушень, наркоманії та ВІЛ-

інфекції серед студентів; 

 сприяння роботі гуртків, спортивних секцій, клубів за вподобаннями, 

студентського самоврядування та творчім колективам коледжу; 

 побудова системи морального та матеріального стимулювання викладачів, 

студентів, активно приймаючих участь в організації виховної роботи; 

 організація творчих, культурно-масових, спортивних, заходів, 

дослідницької діяльності; 

 пошук та втілення нових технологій виховного впливу на студентство та їх 

реалізація. 
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1.5. Мета та завдання виховної роботи. 

Мета: Підвищити рівень виховання у навчальному закладі через створення 

сприятливої середи та оптимальних умов для розвитку, саморозвитку і 

самореалізації студента, як гуманної, духовної, соціальної особистості, 

професіонала.  

Завдання: побудова виховного процесу на основі застосування сучасних 

технологій, формування комфортного середовища для студентів та педагогічного 

колективу. 

 

1.6. Форми та методи організації виховної роботи. 

1. Робота постійних об’єднань суб’єктів виховного процесу коледжу 

(педагогічна рада та методична рада кураторів академічних груп, батьківська 

рада, рада студентського самоврядування, рада гуртожитку; гуртки та клуби за 

інтересами); 

2. Організація та проведення нарад, засідань, методичних конференцій;  

3. Реалізація цільових виховних програм коледжу, участь у міських, 

регіональних конкурсах, програмах, проектах, фестивалях;  

4. Організація та підвищення кваліфікації викладачів, кураторів, керівника 

фізичного виховання, бібліотекарів та вихователя гуртожитку;  

5. Організація конкурсів на кращого куратора, фестивалів, оглядів-

конкурсів студентської творчості, спартакіад.  

 

1.7. Зміст виховної роботи. 

Зміст виховної роботи у коледжі регламентується наступними  локально-

нормативне актами: 

Положенням про виховну роботу у коледжі 

Положенням про кураторів. 

Положенням про  Методичну раду кураторів. 

Положення про Раду профілактики правопорушень. 

Положення про Студентське самоврядування. 

Положення про Раду навчальної групи. 

Положення про Волонтерський загін. 

Положення про Студентський гуртожиток. 

Положення про Раду гуртожитку. 

Положення про стипендіальне забезпечення  та інших форм соціальної 

підтримки студентів-сиріт та студентів, які залишилися без батьківського 

піклування. 

Положення про стипендіальне забезпечення та інших форм соціальної 

підтримки студентів.  

Положення про бібліотеку. 

Положення про предметні гуртки. 
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Положення про клуб художньої творчості. 

 

1.8. Співпраця з  установами міста та району. 

У проведенні виховної роботи ТК ДДТУ співпрацює з наступними 

установами міста та району: 

- Кам’янська  міська рада; 

- Рада Південного району 

- Комунальний заклад охорони здоров’я Кам’янської міської ради  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2»; 

- Управління у справах сім’ї та молоді міської ради;  

- Міський центр соціальної служби для сім`ї, дітей та молоді; 

 - Служба у справах дітей міської ради; 

-  Служба у справах дітей Південного району; 

- Пенсійний фонд Південного района; 

- Центр позашкільної роботи та дитячої творчості ім.О. Кошового; 

- Музей історії міста; 

- Академічний музико-драматичний театр ім. Л.Українки; 

- Обласне управління з фізичного виховання та спорту; 

- Міське управління з фізичного виховання та спорту при міській раді. 

 

II Управління процесом виховання студентів коледжу 

2.1 Питання про стан і перспективи виховної роботи у коледжі щорічно 

розглядається педрадою, яка визначає напрями її розвитку на наступний період. 

2.2 Організацію, поточний контроль і координацію виховної роботи у 

коледжі здійснює заступник директора з виховної роботі. Він організовує 

методичну роботу з кураторами навчальних груп, поширює передовий досвід 

організації виховної роботи.  

 

ІІІ Планування виховної роботи 

4.1 Річні плани найважливіших виховних заходів готуються заступником 

директора  з виховної роботи і затверджуються директором. 

4.2 Місячні плани виховної роботи узгоджуються із комплексним планом 

виховної роботи і затверджуються директором за поданням заступника  з 

виховної роботи, з урахуванням пропозицій  та з урахуванням суб’єктів виховного 

процесу, органів студентського самоврядування та інших підрозділів коледжу. 

 

 


