


Виховна діяльність у Коломийському індустріально-педагогічному 
фаховому коледжі  - 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 освітнього процесу в коледжі визначається Законами України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», Положеннями про організацію освітнього 
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 здатністю захищати й відстоювати власні позиції і 
погляди, керуючись національними інтересами та потребами суспільства. 

Завдання виховної роботи: 

- Єдність освітнього процесу; 
- 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 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 – при внесенні 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  традицій коледжу. 

 
Основні форми виховної роботи зі студентами: 

 

-  позаурочні заняття; 

-  виховні години на рівні академічної групи, коледжу; 

-  заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах і 

студентських клубах;   

- участь у підготовці і проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів,  

та інше. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні 

І. Організаційна робота. 
 

1.1. Розробка і затвердження плану виховної 
роботи на навчальний рік. 

До 15.09.21р. Заступник директора 
з вих.. роботи. 

1.2. Розробка і затвердження виховних 
годин групових керівників. 

До 15.09.21р. Заступник директора 
з вих.. роботи, 
керівники груп 

1.3. Розробка і затвердження плану виховної 
роботи в гуртожитку. 

До 15.09.21р. Вихователі 
гуртожитку. 

1.4. Розробка і затвердження плану виховної 
роботи культорганізатора. 

До 15.09.21р. Культорганізатор  

1.5. Організація та координація роботи 
студентської ради коледжу. 

Постійно. Заступник директора 
з вих.. роботи. 

1.6. Організація роботи старостату. Щотижня. Заступник директора 
з вих.. роботи. 

1.7. Проведення аналізу адаптаційного 
періоду студентів нового набору. 

Жовтень-
листопад. 

Практичний 
психолог, 
соціальний педагог. 

 
ІІ. Національно-патріотичне виховання. 

 
2.1. Організація і участь у міському заході 

«Січове свято» 
Жовтень. Заступник директора 

з вих.. роботи, 
керівники груп, 
культорганізатор. 

2.2. Організація та проведення виховних 
годин до  річниці Бабиного яру. 

Вересень.  Керівники груп. 

2.3. Проведення заходів до дня Захисника 
України та українського козацтва: 

- конкурс стройової пісні. 

Жовтень. Заступник директора 
з вих.. роботи, 
викладачі фіз.. 
виховання, воєн рук, 
культорганізатор. 

2.4. Провести заходи до дня Гідності та 
Свободи: 

- покладання квітів до меморіалу 
Героям Небесної сотні; 

- конкурс студентських газет на 
тему: «Що для мене патріотизм і 
любов до Батьківщини». 

 Листопад.  Керівники груп. 

2.5. Організація та проведення заходів до 
дня Святого Андрія Первозданного та 
дня Святого Миколая.  

Грудень. Заступник директора 
з вих.. роботи, 
керівники груп, 
культорганізатор, 
студ. профком. 

2.6. Організація та проведення виховних 
годин до Дня Соборності України та 
пам’яті юнаків, які загинули під 
Крутами.  

Січень. Керівники груп. 



2.7. Організація та проведення 
Шевченківських днів. 

Березень. Викладачі 
української мови та 
літератури. 

 
2.8. 

Організація та проведення виховних 
годин до дня Чорнобильської трагедії. 

Квітень. Керівники груп. 

2.9. Організація та участь у міському заході 
присвяченому Дню перемоги. 

Травень. Заступник директора 
з вих.. роботи, 
керівники груп, 
культорганізатор. 

2.10. 
 

Організація екскурсій по історичних 
місцях Коломиї. 

Протягом року. Культорганізатор, 
керівники груп. 

 
ІІІ. Інтелектуальне виховання. 

 
3.1. Організація та проведення олімпіад з 

навчальних дисциплін. 
За окремим 
графіком. 

Голови ц/к. 

3.2. Організація та проведення конкурсів: 
- конкурс читців; 
- конкурс «Пісенний вернісаж» 

 
 

 
Листопад 
Лютий  

Заступник директора 
з вих.. роботи, 
викладачі 
української мови, 
керівники груп, 
керівники художньої 
самодіяльності, 
культорганізатор. 
 
 
 
 
 

 
ІV. Морально-правове виховання та профілактика 

правопорушень. 
 

4.1. Підготовка і проведення виховних 
годин в групах нового набору з приводу 
дотримання моральних і правових норм 
у суспільстві. 

Вересень – 
жовтень. 

Керівники груп, 
юрисконсульт. 

4.2. Проведення психолого-педагогічного 
спостереження та складання списків 
студентів схильних до правопорушень. 

Вересень-
жовтень. 

Практичний 
психолог, 
соціальний педагог. 

4.3. Організація та проведення зустрічі 
студентів з працівниками кримінальної 
поліції у справах неповнолітніх. 

Грудень. Практичний 
психолог, 
соціальний педагог. 

4.4. Проведення індивідуальної роботи зі 
студентами які мають пропуски занять 
без поважних причин. 

Постійно. Практичний 
психолог, 
соціальний педагог. 



4.5. Проведення рейдів в гуртожитку з 
митою контролю дотримання правил 
внутрішнього розпорядку. 

Щомісяця  Дирекція коледжу. 

4.6. Організація та робота Ради 
профілактики правопорушень. 

Щомісяця. Заступник директора 
з вих.. роботи. 

4.7. Організація та проведення благодійних 
акцій. 

Протягом року. Студентська рада. 

 
V. Художньо-естетичне виховання. 

 
5.1. Залучення студентів до участі у роботі 

творчих колективів: 
- вокальний; 
- танцювальний; 
- театральний. 

Протягом року за 
окремим 
графіком. 

Заступник директора 
з вих.. роботи, 
керівники груп, 
керівники художньої 
самодіяльності, 
культорганізатор. 
 

5.2. Організація та проведення традиційних 
свят: 

- День працівника освіти; 
- Конкурс стройової пісні 
- День студента; 
- Новорічні святкування; 
- День святого Валентина; 
- Міс весна; 
- День гумору; 
- День вишиванки; 
- Вручення дипломів. 

 
 
Жовтень 
Жовтень 
Листопад 
Грудень 
Лютий 
Березень 
Квітень 
Травень 
Червень 

Заступник директора 
з вих.. роботи, 
керівники груп, 
керівники художньої 
самодіяльності, 
студентська рада, 
культорганізатор, 
студентський 
профком. 
 
 

5.3. Відвідування студентами коледжу 
театрів, музеїв та виставок. 

Протягом року. Культорганізатор, 
керівники груп. 

 
VІ. Формування цінностей здорового способу життя та 

спортивна робота. 
 
 
 
6.1. 

Організація роботи спортивних секцій 
та залучення студентів до їх роботи. 

Протягом року. Керівники фізичного 
виховання. 

 
6.2. 

Відвідування та участь студентів 
коледжу спортивних змагань. 

Протягом року. Керівники фізичного 
виховання. 

 
6.3. 

Організація роботи лекторію «За 
здоровий спосіб життя»: 

- Проведення бесід щодо 
репродуктивного здоров’я 
дівчат; 

- Профілактика ВІЛ СНІДу; 
- Скажемо палінню «Ні» 
- Правильне харчування.  

За окремим 
графіком. 

Практичний 
психолог, 
соціальний педагог, 
медична сестра, 
культорганізатор. 

 



VІІ. Екологічне виховання. 
 

7.1. Організація і проведення екологічних 
акцій «Зробимо Україну чистою» 

Квітень. Студрада. 

7.2. Організація та проведення суботників 
по прибиранню території навколо 
навчального закладу. 

Два рази на рік. Студрада. 

7.3. Організація і проведення виставки 
фотографій   «Краса рідного краю», до 
дня землі. 

Березень. Студрада. 

 
VІІІ. Робота з батьками. 

 
8.1. Організація та проведення батьківських 

зборів. 
Вересень – 
квітень. 

Керівники груп, 
дирекція. 

8.2. Робота з батьками студентів, які 
проживають в гуртожитку. 

Протягом року. Практичний 
психолог, 
соціальний педагог, 
вихователь. 

8.3. Робота з опікунами дітей – сиріт, та 
дітей пільгових категорій. 

Протягом року. Соціальний педагог. 

 

 

 

Заступник директора з НВР                                     У.Я. Федоранчак 
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