Завдання та напрямки виховної роботи
в Коломийському індустріально-педагогічному технікумі
Виховна діяльність у Коломийському індустріально-педагогічному
технікумі спрямована на формування у студентів та учнів ціннісного
ставлення до навколишньої дійсності та самих себе, активною за формою та
моральної за змістом життєвої позиції.
Організація навчально-виховного процесу в технікумі визначається
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положеннями про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Правил
внутрішнього розпорядку та іншими нормативно-правовими актами.
Головна мета – розвиток та підготовка сучасних спеціалістів, їх
громадське самоусвідомлення, поєднання глибоких професійних знань, умінь
і практичних навичок з національною свідомістю, високою духовною,
моральною,

художньо-естетичною,

правовою,

політичною,

фізичною,екологічно - культурною, здатністю захищати й відстоювати власні
позиції і погляди, керуючись національними інтересами та потребами
суспільства.
Завдання виховної роботи:
-

Єдність навчального та виховного процесів;

-

Розвиток культури взаємовідносин здорового способу життя;

-

Формування творчої атмосфери;

-

Формування національної свідомості, гідності громадянина,

виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;
-

Удосконалення індивідуальної, виховної, профілактичної роботи

зі студентами;
-

Організація соціально-психологічної допомоги студентам;

-

Формування у суспільній свідомості переваг здорового способу

життя, культу соціально-активної, фізично-здорової, та духовно-багатої
особистості;
-

Створення необхідних умов для ефективного розвитку ради

студентського самоврядування, профкому, виявлення його потенційних
лідерів та організаторів;
-

Забезпечення високого рівня професійності та вихованості

молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та
самореалізації.
Виховання студентської молоді здійснюється за основними напрямами:
-

Національно-патріотичне виховання – формування у студентів

поваги та любові до Батьківщини, відданості, готовності захищати,
збагачувати

особистою

працею,

максимально

сприяти

вивченню

та

досконалому володінню державною мовою.
-

Інтелектуально-духовне виховання – висока культура спілкування

та поведінки, творчо-пошукових умінь та здібностей, здібностей до
креативного, системного застосування знань у розв’язанні професійних
теоретичних і практичних завдань.
-

Громадсько-правове виховання – формування соціально-зрілої

відповідальної поведінки юнаків та дівчат на основі знань, норм і принципів
чинного законодавства України, поваги до прав і свобод інших людей,
шанобливого ставлення до державних символів.
-

Моральне виховання – спрямоване на набуття сукупності

усталених морально-естетичних і соціально-значущих якостей особистості,
які виявляються в повсякденному житті та умінні співіснувати з іншими
людьми.
-

Екологічне виховання – спрямоване на утвердження свідомості

студентів знань про природу як єдину основу життя на Землі, переконань про
необхідність гуманного ставлення до неї, особисту відповідальність за

майбутнє, формування вміння здійснювати діяльність, дбайливо оберігати
довкілля.
-

Естетичне виховання – покликане забезпечувати становлення і

розвиток у студентів відчуття, розуміння і потреби у красі, усвідомлення
необхідності жити і творити за її законами, з позицій естетичних правил
оцінювати явища і процеси навколишньої діяльності.
-

Трудове виховання – має на меті формування любові до праці та

потреби в ній, потреби в набутті знань і вмінь професійно здійснювати
діяльність, реалізувати через неї свої нахили і здібності, виконувати свої
обов’язки професійно, відповідально, якісно.
-

Фізичне виховання – розвиток і зміцнення здоров’я студентів,

їхніх фізичних задатків та здібностей, утвердження активного здорового
способу життя, вироблення вмінь самостійно використовувати форми і методи
фізичної культури в процесі власної життєдіяльності.
У технікумі створені і працюють, рада студентського самоврядування,
профспілковий

комітет,

старостат,

гурток

художньої

самодіяльності,

танцювальний ансамбль, театральний гурток, спортивні секції.
Організаційні заходи які проводяться протягом навчального року:
-

День знань.

-

День працівника освіти.

-

Козацькі забави, конкурс стройової пісні.

-

День студента.

-

Звичаї та обряди українського народу.

-

Новорічна святкова програма.

-

Вечір відпочинку до дня закоханих.

-

Огляд художньої самодіяльності.

-

Міс – весна.

-

День сміху.

-

День української вишиванки.

-

Вручення дипломів.

