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Звіт про виховну роботу
в Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі
У Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі сформована чітка
система виховної роботи, що орієнтована на підготовку фахівців, здатних
забезпечити розвиток, збагачення, збереження національної культури й
природного середовища. Вона здійснюється згідно з Конституцією України,
Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", положеннями Загальної
декларації прав людини, Державною національною
програмою "Освіта" /Україна XXI ст./, Програмою
правової освіти населення України, Державною
програмою розвитку фізичної культури і спорту в
Україні, Концепцією виховання дітей та молоді в
національній
системі
освіти,
Концепцією
національно-патріотичного
виховання
молоді,
Концепцією реалізації державної політики у сфері
протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів, Статутом коледжу.
У 2014 році коледж виконував такі програми: Державну програму
«Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року; Державну цільову
соціальну програму «Молодь України» на 2009-2015 р.р.; Державну
програму з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві;
Обласну програму розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з
обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та
розумовою відсталістю; Програму проведення заходів з профілактики
поширення ксенофобських та расистських проявів серед студентської молоді.
Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: студентів, органів
студентського самоврядування, заступників директора, завідувачів відділень,
кураторів академгруп – була спрямована на пошук нових педагогічних
технологій, визнання пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної
діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу.
Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи
коледжу та відділень. У всіх структурних підрозділах своєчасно проводяться
засідання рад кураторів академгруп, старостати, виховні години, тематика
яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки
України, професійної специфіки відділення, визначних дат історії держави,
області, міста й узгоджується із заступником директора з виховної роботи.
Реалізація завдань виховної роботи передбачала пріоритетні напрями
національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного,
трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснювалася за такими
аспектами:
 організаційно-методологічне забезпечення;
 культурно-просвітницька робота та організація студентського
дозвілля;
 національне виховання;

 соціально-виховна робота;
 робота органів студентського самоврядування.
Педагогічний колектив працював над проблемним питанням
виховної роботи: «Використання передових технологій виховного процесу
як умови для повноцінного розвитку студентів, становлення творчої
особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні».
Зміст виховної діяльності сплановано
у відповідності до наступних ключових
ліній:
- ціннісне ставлення до себе;
- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
ціннісне
ставлення
особистості
до
суспільства і держави;
- ціннісне ставлення до праці;
- ціннісне ставлення до природи;
- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
Пріорітетними
були
наступні
напрямки виховної роботи: фізичне виховання,
охорона життя і здоров’я студентів, трудове
виховання.
Виховна робота у 2013-2014 н. р. була
направлена на створення сприятливих умов для
всебічного розвитку студентів на кожному з
вікових етапів, їх адаптації в соціумі,
формування демократичного світогляду,
ціннісних орієнтирів, засвоєння моральноетичних
норм,
сприйняття
власної
індивідуальності, впевненості в собі, на
усвідомленому виборі здорового способу
життя, на осмислення самовизначення в
обраній професії, на пропаганду духовних
надбань українського народу, на
виховання любові до рідної землі,
мови, на формування правової
культури, негативного ставлення до
протиправних
діянь,
розвиток
студентського
самоврядування,
співпрацю з батьками, з закладами
охорони здоров’я та громадськими
організаціями.

Проведено за напрямами виховної роботи:
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави
Мета: формувати активну громадянську позицію та відповідальність за
долю України, активізація патріотичного виховання підростаючого
покоління на прикладах подвигів старших поколінь, виховання майбутнього
захисника Батьківщини, поглиблення знань з історії свого краю.
Проведено:
 Цикл заходів, спрямованих на виховання поваги до національної
символіки, Конституції України, законів
Української держави.
 Цикл заходів, присвячених Дню пам’яті
жертв голодомору та політичних репресій.
 Заходи до Дня вшанування учасників
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
 Заходи щодо відзначення Дня Соборності
України 22.01.2014.
 Заходи щодо
реалізації курсу на
Європейську інтеграцію.
 Заходи щодо вшанування пам’яті героїв Небесної сотні.
 Комплекс заходів, присвячених відзначенню 69-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні.
 Акції «Ветеран живе поруч», «Зірка пам’яті».
 Тиждень козацької слави.
 Захист проектів «Шляхами подвигу і слави».
 Декада патріотичного виховання «Допоки пам’ятаємо – живемо».
Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей
Мета: виховання національної свідомості, культури міжетнічних
відносин, розуміння важливості української мови як основи духовної
культури; формування доброчинності, турботи про інших людей,
виховання милосердя, співпереживання.
Проведено:
 Тиждень української писемності та мови (листопад).
 Тиждень, присвячений Дню міста.
 Виховні заходи до Дня слов’янської
писемності і мови.
 Заходи
щодо
відзначення
Міжнародного
дня пам’яток і

визначних місць. День пам’яток історії та культури 18.04.2014.
 Проведено екскурсії до музеїв міста з метою вивчення історичного
минулого рідного краю та його культурної спадщини, зокрема до
Краєзнавчого
музею,
Музею-садиби
М.
І.
Пирогова,
Музею
М. М. Коцюбинського, Музею історії медицини при Вінницькому медичному
університеті ім. М. І. Пирогова, Музею
космонавтики ім. С. П. Корольова, Музею
Т. Г. Шевченка у навчальному закладі
«СЗОШ І-ІІІ ст. №30 – гімназії
Т. Г. Шевченка», екскурсія на виставку
народно-прикладного мистецтва.
З метою формування доброчинності,
турботи про інших людей, виховання
милосердя, співпереживання проведено:
 Тиждень, присвячений Міжнародному дню людей похилого віку.
 Цикл заходів до Міжнародного дня толерантності.
 Цикл заходів до Міжнародного Дня інвалідів.
В коледжі працювало 49 гуртків, до яких було залучено понад 800
студентів. Плідною була масова та суспільно-корисна робота гуртківців. Так,
члени літературно-мистецької студії «Словоцвіт» (керівник Т, В. Яковенко)
взяли участь у Шевченківських днях на Вінниччині, присвячених 200-річчю
від дня народження Великого Кобзаря:
 Участь у Шевченківському вечорі «Великий син великого народу».
 Відвідування обласної виставки мистецтва у Вінницькому будинку
народної творчості «Шевченко в народному мистецтві».
 Систематична участь у засіданнях міського клубу «Поезія без купюр»
(Вінницька
обласна
організація).
 Участь
у
традиційних
студентських читаннях.
Заплановано публікації
студійців: А. Захаріної,
О. Мельничук,
В. Розумовської, В. Іжак,
Д. Луняка та ін.
Художні тексти членів гуртка
«Словоцвіт» підготовлені до друку:
– добірка віршів і загадок (11-Д);
– добірка казок і загадок (12-Д).

Учасниками гуртка «Клуб любителів театру» (керівник Т. Г. Омелянчик)
підготовлено
і поставлено на сцені коледжу уривки з двох класичних
вистав – «Одруження» М. Гоголя і «Мина Мазайло» М. Куліша.
Також члени гуртка мали можливість особисто познайомитись з
такими відомими в нашому місті акторами, як: н. а. України
В. Пруссом, н. а. України К. Барілл, з. а. України А. Вольським,
з.
а.
України
В.
Славінською,
з.
а.
України
Л. Мамикіною.
Особливе місце
в нашому коледжі відводиться поглибленному
вивченню юридичної науки, яка формує правосвідомість і правову культуру
(керівник І. А. Рокіцька).
Щотижневі заняття гуртка з дисципліни правознавство забезпечують
виконання таких дидактичних завдань:
 вміння використовувати знання з історії;
 вміння застосовувати юридичну термінологію на практиці;
 розвиток правового мислення студентів за допомогою
інтерактивних методів навчання;
 практичне використання правової літератури і нормативних
документів;
 формування громадянської активності;
 виховання правової та політичної культури.
План гуртка був складений у
відповідності до питань, які
виносились на олімпіаду, що
проводилась на початку травня
методичним об’єднанням істориків
серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, де
студентка 11-ФГ групи Ясенчук
Юлія зайняла V місце.
Заняття гуртка проводились у
формі вікторин,
ігор-змагань,
ділових ігор, зустрічі з юристом,
диспутів,
практикумів,
розв’язування правових задач та
ситуацій, разом з тим викладач прагнув висвітлити і духовний аспект
багатьох проблем, що розв’язує правова наука. Популярним у роботі гуртка є
метод підготовки проектів, де обговорюються правові проблеми.
При
проведенні
загальноколеджного
виховного заходу,
присвяченому
пам’яті Небесної
Сотні, студенти гуртка взяли участь у
покладанні квітів та свічковій ході.

Формування ціннісного, непрагматичного, естетичного ставлення
студентської молоді до природи є метою функціонування в коледжі
молодіжного клубу «Природолюб». Керівником гуртка Кузьминською Д.М.
протягом 2013-2014 навчального року для членів клубу організовано тренінг
рефлексивного аналізу власних вчинків щодо природи; флешмоб «Я-частина
природи», творчі години з метою осягнення естетичного образу природи,
написання казок, оповідань, віршів екологічного змісту для молодших
школярів; екскурсії до краєзнавчого, художнього музеїв, різноманітні
подорожі.
На особливу увагу заслуговують колективи аматорського мистецтва,
серед яких 9 мають звання Народний. 11 квітня 2014 р. Народні колективи
підтвердили своє звання (кер. В. Черевко, В. Ковальчук, Н. Давидовський,
Антропова, Л. Осадча, І. Годна). Два колективи: ансамбль баяністів та
ансамбль бандуристів здобули звання Народний (кер. М. Сегеда,
Є. Калашнюк).
Завдяки кропіткій роботі керівників
гуртків В. Черевка та В. Ковальчука
студенти Катерина Гупал та Руслан
Ольвінський взяли участь у четвертому
регіональному
конкурсі
музичновиконавської майстерності серед молоді та
юнацтва
Вінницького
державного
педагогічного
університету
ім. М. М. Коцюбинського, де здобули
призові місця. Катерина Гупал отримала
диплом ІІ ступеня в номінації «Народний
спів».
Проведено загальноколеджні свята:
 Святковий концерт з нагоди Дня працівника освіти і науки.
 Посвята в першокурсники.
 Свято рідної мови.
 Новорічні ранки.
 День святого
Валентина.
 День Захисника
Вітчизни.
 Свято 8 Березня.
 День Матері.
 День Землі.
 Свято Перемоги.
 Свято останнього дзвоника.
 День захисту дітей.

Заходи до Міжнародного дня театру:
 Зустріч з акторами театру ім. М. Садовського. Перегляд вистав:
«Рисове зерно», «Назар Стодоля», «Маруся Чурай», «Софія»,
«Осіння мелодія» тощо.
Ціннісне ставлення до себе
Мета: виховувати ціннісне ставлення до свого здоров’я та здоров’я
оточуючих, розвивати знання та навички ведення здорового способу життя.
Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового
способу життя, впровадження в практику роботи коледжу інтерактивних
форм навчання для здобуття знань і формувань життєвих навичок щодо
зменшення вразливості до ВІЛ – інфікування.
З цією метою було проведено:
 Перший урок з формування навичок здорового способу життя.
 Тиждень боротьби зі шкідливими звичками (грудень).
 Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки
життєдіяльності (лютий, 2014 р.)
Протягом року психологом коледжу здійснювався
моніторинг
здоров’я студентів:
Проведено:
 Моніторинг захворюваності студентів навчального закладу (вересень
2013, травень, 2014 р.).
 Моніторинг травматизму студентів у позаурочний час (березень,
2013 р.).
 Моніторинг «Шкідливі звички – вороги здоров’я» (лютий, 2013 р.).
Пропаганда здорового способу життя також здійснювалася шляхом
залучення студентства до занять спортом. Уже традиційними стали Дні
здоров’я, туристичні походи. Щорічно проводиться спартакіада коледжу з
дев’яти видів спорту. Студенти є постійними учасниками обласних і
Всеукраїнських спартакіад. В цьому навчальному році збірна команда
коледжу взяла участь в обласній спартакіаді серед вищих навчальних
закладів І-ІІ рівня акредитації і посіла І місце в загальному заліку серед 26
коледжів з таких видів спорту:
 Легкоатлетичний крос – І місце;
 футбол(дівчата) – ІІ місце;
 футбол (юнаки) – І місце;
 греко-римська боротьба – І місце;
 естафета по місту – І місце;
 легка атлетика – І місце;
 волейболу (юнаки) – І місце;
 настільний теніс (юнаки, дівчата) –
ІV місце;
 баскетбол (юнаки) – ІV місце.

В особистому заліку потрібно відмітити тих легкоатлетів, які посіли І
місце з легкої атлетики, І місце в
міській естафеті, присвяченій
Дню Перемоги: Юлію Турлюк
(31-Ф),
Валентина
Чорноостровського (31-Ф), Лілію
Довгань
(31-Ф),
Сергія
Гончаренка (42-Ф), Сергія Чумака
(42-Ф), Анастасію Яковенко (21Ф), Лілію Гегу (12-Ф), Ганну
Макогонюк
(12-Ф),
Павла
Майстука (12-Ф, Сергія Богачука
(21-Ф); І місце з волейболу –
Євгенія Кісілюка, Олександра
Салабая (41-Ф), Дениса Загурного (42-Ф); І місце в греко-римській боротьбі –
Івана Дудніка (ліцей), Ігоря Бичкова (ліцей); ІІ місце з футболу (дівчата) –
Наталію Димчак (41-Ф), Юлію Іваніцьку (32-Ф), Юлію Кравченко (23-Д),
Інну Ружницьку (21-Ш), Анастасію Куровську (21-Ф); І місце з футболу
(юнаки) – Вадима Ладику (42-Ф), Євгена Подуфалова (42-Ф), Дмитра
Дерипапу (42-Ф).
Коледж пишається своїми чемпіонами та призерами – це Вікторія
Цюпа (32-Ф) – призерка України з веслування; Надія Чорна (41-Ф) – срібна
призерка Європи з «Ушу»; Анна Василенко (41-Ф) – чемпіонка України з
боротьби «Сумо»; Дмитро Чумак і Чернявський Андрій (11-Ф) – чемпіони
України з «Ушу» та велоспорту; Валентин Кутковський (21-Ф) – чемпіон з
боксу; Максим Токарчук (22-Ф) – чемпіон України з боротьби «Дзюдо».
Сплановано та виконуються виховні заходи, щодо реалізації
державних та обласних програм з питань формування здорового способу
життя, планування сім’ї, відповідального батьківства.
У рамках програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я
населення проведено:
 Круглий стіл «Здоров’я дитини – здоров’я нації» за участю медичних
працівників, кураторів академгруп, студентів
випускних курсів. (Томчук С. Д.)
 Конкурс проектів на тему «Мій вибір на
користь здоров’я» (І-ІІІ курс). (Павліченко Л.
В.).
 Конкурс стіннівок, буклетів, презентацій
«Цінуй своє життя». (Кузьминська Д. М.).
На виконання Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року проведено:
 Зустріч з лікарем Центру матері та дитини «Формування культури
сімейних відносин, безпечного материнства, відповідального батьківства.
Профілактика венеричних захворювань»(березень, 2014).

Протягом року студенти під керівництвом досвідчених спеціалістів –
вчителів фізичної культури Примчука Ю. Д., Царика А. П., вчителя географії
Михальової Л. І. брали активну участь у проведенні спортивної, туристськокраєзнавчої роботи. До проведення спортивно масової роботи були залучені
також куратори академгруп.
За участю викладачів проведено:
 День туризму (жовтень, 2014 р.).
(Бородій Д. С.).
 Спортивні змагання «Нумо,
хлопці» до Дня захисника Вітчизни
(лютий, 2014 року). (Примчук Ю.
Д., Тетерін К. І.).
 Спортивно-туристичне свято «День
спорту і здоров’я у таборі»
(червень, 2014 р.). (Нечипоренко Т. А.)
Збірні команди коледжу брали активну участь в товариських зустрічах
з командами інших ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Куратори академгруп залучали студентів до спортивно-оздоровчої та
краєзнавчо-туристичної роботи. Серед соціально важливих справ:
 Робота секції «Таеквандо»;
 турніри з футболу;
 легкоатлетичний крос;
 оздоровлення студентів улітку;
 застосування здоров’язберігаючих
технологій;
 тиждень здорового способу життя;
 тиждень ОБЖ;
 дні здоров’я ;
Ціннісне ставлення до праці
Мета: залучати студентів до активної суспільної праці, готувати до
свідомого вибору професії, визначення свого місця в житті.
Проведено:
 Організація чергування по
академгрупах та
гуртожитках.
 Організація та проведення
виставки-ярмарку до Дня
святого Миколая.
 Участь у загальноміській
акції «Чисте довкілля».

Передвеликодні заходи:
 Участь у міській Великодній виставці. (Пашкевич Л. О.).
 Виховні години на теми «Свято народного календаря». (Куратори
академгруп).
 Зустріч з народною майстринею по
лозоплетінню та оздобленню
великодніх яєць бісером
Т. В. Бризицькою. (Кальніченко Н.)
 Майстер-клас по виготовленню
писанок та крашанок з членами
гуртка «Український сувернір».
Профорієнтаційна робота
 Проводилися профорієнтаційні зустрічі з представниками навчальних
ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. (Уманським державним педагогічним
університетом ім. П. Тичини, Київським університетом ім. Б.
Грінченка, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією,
Тернопільським національно-економічним університетом, Вінницьким
інститутом
економіки,
Вінницьким
соціально-економічним
університетом «Україна», Вінницьким торговельно-економічним
університетом, Київським університетом ринкових відносин,
Міжрегіональною академією управління персоналом тощо).
 Відвідування студентами обласного Центру зайнятості.
Ціннісне ставлення до природи
Мета: формувати екологічну культуру, залучати до активної
суспільної праці, спрямованої на захист оточуючого середовища.
Проведено:
 Озеленення коледжу.
 Міська акція «Чисте довкілля».
 Свято Осені.
 Участь у заходах до Всесвітнього
Дня Землі.
 Участь в заходах до Дня
Чорнобильської трагедії 26.04.2014.
 Відзначення Дня довкілля.

Організація профілактики травматизму серед студентської молоді
До річного плану включені заходи,
спрямовані на попередження дорожньотранспортного та побутового травматизму.
У коледжі постійно ведеться робота
щодо попередження травматизму серед
студентів.
Проведено:
 Тиждень знань правил дорожнього
руху (вересень).
 Місячник по пропаганді безпечного користування газом та
електроенергією у побуті (жовтень).
 Тиждень пожежної безпеки (листопад).
 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності на тему «Наша безпека
в наших руках!»(квітень, 2014 р.).
Щотижня куратори академгруп
проводять бесіди з питань
профілактики травматизму з відповідним записом до сторінки журналу
«Бесіди по попередженню нещасних випадків».
Щомісяця дирекцією та лікарем медпункту аналізується стан та
причини дитячого травматизму, нещасних випадків серед студентської
молоді.
Родинно – сімейне виховання
Запорукою
успішної
виховної
діяльності зі студентами
є співпраця
коледжу з батьками, оскільки саме сім’я
значно впливає на процес розвитку
особистості дитини. Тому важливе і
відповідальне завдання кураторів –
зробити батьків активними учасниками
педагогічного процесу.
Налагоджено
роботу
комісій
батьківського комітету коледжу.

Робота з батьками здійснюється за такими напрямками:

Анкетування
Індивідуальна
робота

Батьківські
збори

Родинні
свята

БАТЬКИ

Батьківський
комітет
коледжу

День
відкритих
дверей

Засідання
батьківського
комітету
відділень

Школа
майбутнього
випускника

Превентивне виховання
Мета: розвиток правової культури студентської молоді, навичок
правозахисної діяльності.
У коледжі склалась своєрідна система профілактичної роботи
СИСТЕМА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ І ОСВІТИ

Засідання педагогічної ради, наради при директорові,
накази по коледжу на правову тематику

ПРАВООСВІТНЯ
РОБОТА

Уроки правознавства

Облік студентів, схильних до
правопорушень

Щомісячний аналіз стану
відвідування студентами
навчальних занять

Рада профілактики правопорушень

Щоденний контроль за відвідуванням
студентами коледжу

ПРОФІЛАКТИКА
ПРАВОПОРУШЕНЬ

Правоосвітня
робота
кураторів
академгруп

Індивідуальна робота з
батьками, які не
виконують
батьківських обов’язків

Місячник
морально
правового
виховання

Загальноколеджні
тематичні батьківські
збори, «круглі столи» за
участю представників
правоохоронних органів
та лікарів, семінарипрактикуми

Протягом року СПС закладу:
 Поновлено банк даних на дітей соціально незахищених категорій
(вересень, 2013; січень, 2014 р.)
Проведено:
 Профілактичні рейди «Урок», «Діти вулиці», «Канікули», «Курцю –
бій!» (протягом року).
 Дні рейду в сім’ї студентів, які потребують посиленої педагогічної
уваги, за участю кураторів академгруп, у справах дітей (протягом
року).
 Дні рейду у сім’ї студентів, схильних до пропусків занять, за участю
членів студради та ради профілактики (січень, 2014 р.).
 Семінар-практикум «Агресивність та тривожність студентів, методи
роботи з ними» (січень, 2014 р.)
 Спільне засідання ради по
профілактиці правопорушень та
адміністративної ради коледжу з питань щодо захисту прав
неповнолітніх та попередження насильства над неповнолітніми
(березень, 2014 року)
 Аналіз зайнятості студентів, схильних до правопорушень, у
позаурочний час (квітень, 2014 року)
Здійснюється щомісячний моніторинг відвідування студентами занять.
У вересні СПС було розроблено цикл заходів на виконання
Національних, державних, обласних, міських програм з превентивного
виховання молоді на 2013 – 2014 н. р.:
Проведено 8 засідань ради з профілактики правопорушень.
На нараді при директорові заслухані питання щодо контролю за
відвідуванням студентами навчального закладу, щодо запобігання дитячої
бездоглядності, профілактики злочинності, щодо роботи з важкими
підлітками, щодо своєчасного ведення кураторами академгруп обліку
відвідування студентами коледжу в журналі та в навчальному журналі обліку
відвідування.
Студенти коледжу отримують стипендії Вінницької міської ради та
Вінницької обласної ради (Шарук Т. О., Гончаренко С. С., Славгородська І.
А., Кривоніс В. М., Мазур Л. С., Лапа К. В., Заверуха М. М., Захарчук В. А.,
Вербна О. В.).
Дирекція і завідувачі відділень значну увагу приділяють студентамсиротам, інвалідам. Ці категорії студентів у першу чергу забезпечуються
гуртожитком, отримують згідно з законом пільги з боку курівництва
коледжу.

Здійснювалася правова освіта молоді. Було організовано та
проведено:
 Книжкову тематичну виставку про
права людини (до відзначення Дня
ООН).
 Бесіди, дидактичні ігри, години
спілкування
до
Дня
ООН
(жовтень).
 Випуск газет коледжного пресцентру до Дня прав дітей (грудень,
2014).
 Виховні
години
на
правову
тематику (останній тиждень місяця).Відвідування пересувної виставки
в бібліотеці ім. Тімірязєва «Кожен має право знати свої права».
 Книжкова виставка у бібліотеці коледжу для студентів та викладачів
«Небезпечні незнайомці».
 Тиждень права (грудень)
 Місячник морально – правового виховання (грудень).
Соціалізація особистості та сприяння її творчому розвитку
Мета: розвиток в студентів
ініціативності, самостійності,
самокритичності,
відповідальності,
організаторських здібностей удосконалити форми
та методи студентського самоврядування.
Студентське самоврядування в Вінницькому
гуманітарно-педагогічному коледжі є важливою
ланко
ю
у
розвитку демократичних засад у
вузі, виявленні потенційних
лідерів, формуванні майбутньої
еліти нації.
Головою студентської ради
11 жовтня 2014 року було обрано
Кривоніс Вікторію, студентку 4
курсу педагогічного відділення. Вона також є членом обласного
студентського парламенту Вінниччини.

До складу педагогічної ради коледжу входить 10% студентів. Рада
студентського самоврядування спільно з адміністрацією та профкомом бере
участь у розподілі місць для поселення в гуртожитках, представники органів
студентського самоврядування є членами стипендіальних комісій та комісії з
поселення до гуртожитків. Діяльність органів студентського самоврядування
спрямовується на вдосконалення навчально-виховного процесу в коледжі,
сприяння науковій і творчій
діяльності студентів.
Рада
студентського
самоврядування
коледжу
має
будову піраміди самоврядування на
рівні групи, відділення, коледжу.
До її складу входять голови
студрад відділень, які очолюють
відповідні сектори: навчальний,
культурно-просвітницький,
спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, прес-центр тощо.
Органи студентського самоврядування активно співпрацюють з
профспілковими органами щодо правового й соціального захисту студентів,
проведення розважально-виховних заходів в коледжі тощо.
Комісіями студентського парламенту було організовано та проведено:
 Випуск
газети
«Голос
чергового».
 Щотижневі
рейди
«Хто
спізнився?»,
«Зовнішній
вигляд», «Курцю – бій»
 Загальноколеджні
свята
«Хелоуін»,
«Новорічна
казка», Новорічні конкурси
та дискотеку, День святого
Валентина, концерти до Дня 8 Березня та Дня Перемоги.
 День студентського самоврядування.
 Участь у благодійній акції
 «Серце до серця».
Студентський парламент брав участь у проектах, запланованих міським
парламентом студентів:
 «Маєш право мати право».

 «Хто володіє інформацією, той володіє світом».
 «Нова екологічна філософія».
 «Я кльовий, тому що здоровий».
 «Тепло дитячих сердець».
 «Пам’ять серця».
 «11 + 1 або Готуємо лідерську
зміну».
 «Вміємо гарно працювати –
вміємо й відпочивати».
Студенти коледжу брали активну
участь у волонтерському русі з
метою надання допомоги ветеранам війни та праці, соціально
незахищеним категоріям населення.
Методичне об’єднання кураторів академгруп
У становленні системи виховної роботи значну роль відіграють
куратори академгруп, які у тісній співпраці з студентами, батьками,
керівниками гуртків, викладачами організовують і спрямовують навчальновиховний процес у групі так, щоб забезпечити перехід від виховання до
самовиховання.
Високий рівень виховної роботи зі студентами показали куратори
академгруп: Войцехівська Н. К., Романенко В. В. Голованюк В. А.; Гаврилюк
О. А., Богоцька;
В. М., Касіяненко О. М., Бакалова; Н. М., Леляк Л. М.,
Грущенко М. М.; Мазуркевич В. В., Томчук С. Д., Турлюк С. В.,
Похилюк О. М.,
Ненчинська Л. В.; Оверчук Н. П., Галущенко В. Г.
Вони творчо підходили до організації і проведення різноманітних
виховних заходів, активно використовували сучасні форми організації
виховної діяльності з студетами. На високому рівні були
проведені виховні заходи:
Свято рідної мови (Похилюк О. М.).
Фотоквест «Фонтани Вінниці (Турлюк С. В.).
Свято хліба «Хліб наш насущний» (Турлюк С. В.).
Презентація проектів милосердя «Я тобі зірку дістану
з неба» (Шустова Н. Ю.).
«Наше минуле і сьогодення у вишиванках»–
свято
української
вишивки.
(Терепа Н. В.).
Майстер-клас «Обереги у нашому житті»
(Касіяненко О. М.).
Свято «Гарбузової мрії». (Касіяненко О. М.).

Свято Дня матері. (Касіяненко О. М.).
Вечір фронтової пісні, присвячений 70-ій річниці визволення
Вінниччини від фашистських загарбників (Майданик О. В.).
Майстер-клас по виготовленню новорічних
прикрас. (Майданик О. В.).
Майстер-клас по виготовленню писанок.
(Майданик О. В.).
Поетична година читання
творів
для
дітей
«Поетичний віршограй»
(Похилюк О. М.).
Перегляд кінофільму-спецпроекту Юрія Макарова
«Мій Шевченко» (Похилюк О. М. Павліченко Г.
М.).
Виставка студентських ілюстрацій до творів
Т. Г. Шевченка. (Галущенко В. Г.).
Постер-квест «Наша шана Кобзарю». (Войцехівська Н. К.,
Якобчук Н. В.).
Творча зустріч з композитором, виконавицею власних
творів Веронікою Остапчук. (Василевич І. В., Бабій А. П.,
Яковенко Т. В.).
Літературно-музична композиція до Дня рідної мови.
(Василевич І. В.).
Свято поезії рідного краю з провідним спеціалістом
Вінницького обласного будинку народної творчості,
поетесою Жанною Дмитренко.(Василевич І. В.,
Яковенко Т. В.).
Свято поезії рідного краю з провідним спеціалістом
вінницького обласного будинку народної творчості,
поетесою Жанною Дмитренко. (Василевич І. В.,
Яковенко Т. В.).
Фестиваль вишиванок. (Павліченко Г. М.).
Театральна вистава «Варшавський набат» за п’єсою В. Коростильова
про видатного педагога Януша Корчака. (Омелянчик Т. Г.).
Бібліотечний урок «Образ Т. Шевченка у творах поетів Вінниччини.
(Ненчинська Л. В.).
«Декада музики», Х-Фактор (Губіна О. В.).
«Голос коледжу». (Бахчеван Н. А., Іскра С. І.).
«Струни Поділля», КВН (Гаврилюк О. А.).
День
Ради
студентського
самоврядування. (Пиндик О. Г.).
Майстер-клас
по
виготовленн
ляльки-мотанки.
(Пиндик О. Г., Когутюк А.).

Виставка творчих та наукових робіт
студентів. (Пиндик О. Г.).
Семінар із зарубіжної літератури
«Образ жінки в світовій літературі».
(Голованюк В. А.).
Мовно-літературний турнір «Мови, які вибираємо для майбутнього».
(Пиндик О. Г.).
Творчий вечір-зустріч із перекладачем з івриту Подгайц Долею
Абрамівною. (Пиндик О. Г.).
«Talent show». (Пиндик О. .).
«Хеловін». (Пиндик О. Г.).
Свято казки (Масалова О. А.).
Педагогічні читання до 200-річчя з дня
народження
Т.
Шевченка
(Дровозюк Л.М., Луцинкевич
Л.А.,
Масалова О.А., Кузьминська Д. М.
Шевченківське
свято
у
формі
інтегрованої колективної творчої роботи.
(Масалова О. А.).
Куратори академгруп працювали за
новою програмою «Основні орієнтири
виховання
учнів
1-11
класів
загальноосвітніх навчальних закладів»,
затвердженою
наказом
міністерства
освіти і науки України від 31.10.2011
№ 1243, індивідуальними планами,
змістова наповнюваність яких відповідала віковим особливостям студентів.
Куратори академгруп у своїй роботі використовували такі форми і
методи: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра - інсценування, грабесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, бесіда, свято, усний журнал,
групова справа, уявна подорож, конкурси, ігри, демонстрація, розповідь,
моделювання, інсценізація, вікторина, екскурсія, виставка малюнків,
виставка-ярмарок, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година
спостереження, спортивні змагання, козацькі забави, театр, веселі старти,
естафети тощо.

Враховуючи вікові особливості студентів ІІІ-IV курсів, у роботі з ними
використовувалися такі форми й методи: година спілкування, година
анкетування., зустрічі, тренінг,
конкурс,
родинне свято, рольова гра, вікторина, веселі
старти та естафети, колективна творча справа
(КТС) (випуск газети, усний журнал та ін.),
бесіди з використанням ІКТ, проект, виставкаконкурс, похід, ігрова програма, акція
(милосердя, благодійна), виставка творчих
робіт, трудовий десант, конкурсна програма,
інтелектуальна гра, диспут, відверта розмова,
тренінг,
конкурс,
зустрічі,
тестування,
екологічний десант, тематична дискотека, шоупрограма, проект, брейн-ринг, дебати, похід, екскурсія, презентація, аукціон,
вечір поезії, круглий стіл, прес-конференція, презентація-захист, творчий
портрет, театральна вистава, тематичний діалог, конкурс творчих робіт,
захист проектів, вікторина, інтелектуальна гра тощо.









У 2013 – 2014 н. р. партнерами коледжу були:
Спілка ветеранів ВВв Староміського району.
Центр пропаганди УМНС України.
Центр планування сім’ї та репродукції людини.
Спілка воїнів – афганців.
Музей ім. М. М. Коцюбинського, Музей-садиба М. І. Пирогова,
Краєзнавчий музей.
Обласний художній музей.
Бібліотека ім. Тімірязєва.
Бібліотека ім. І. Франка.

Контроль за станом виховної роботи
Рік

Кількість відвіданих
заходів
2013/2014н.р. Робота гуртків – 12;
відкриті виховні
години – 15;
загальноколеджні
заходи – 16;

Кількість
Кількість нарад, засідань
наказів
18
Завідувачів відділень – 4;
кураторів академгруп– 12;
керівників предметних гуртків,
спортивних секцій та
аматорських колективів – 4;
працівників гуртожитків – 10;
засідань членів Ради
профілактики – 10;
засідань старостату коледжу – 10.

Проблеми та недоліки в організації виховної роботи:

Не досягає мети виховна робота з окремими студентами та їх батьками.

Мали місце пропуски занять без поважних причин окремими
студентами.

Не всі академгрупи добросовісно виконували обов’язки чергування по
коледжу.

Не в повній мірі працював коледжний прес-центр.

Потребують удосконалення методи та форми роботи Ради
студентського самоврядування.

Не всі студенти зі статусом були залучені до гурткової роботи.

Кураторам академгруп при підготовці та проведенні виховних годин та
позакласних заходів активніше використовувати інноваційні педагогічні
технології (ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, дискусії,
роботу в малих група тощо)
Враховуючи проблеми та недоліки в організації виховної роботи у
2013 – 2014 н.р. необхідно спрямувати на:

Зміцненням трудової дисципліни, вироблення в студентів свідомого
ставлення до навчання.

Просвітницьку діяльність, спрямовану на формування негативного
ставлення до протиправних діянь, профілактику шкідливих звичок,
вироблення ціннісного ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих.

Сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості,
розкриттю внутрішніх мотивів її самовдосконалення, розвитку здібностей
на кожному з вікових етапів.

Пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих
студентів.

Формування здорового способу життя.


Організацію змістовного дозвілля студентів, пошук нових його форм
(маршрути «вихідного дня», тематичні екологічні екскурсії тощо).

Проведення заходів, спрямованих на піднесення моральності в
суспільстві, правової культури студентів, патріотичного та родинносімейного виховання.

Налагодження роботи коледжного прес-медіа.

Впровадження нових форм і методів співпраці та взаємодії з
батьками.
Оцінка стану виховної роботи та її результативності здійснюється за
комплексними показниками як кількісними, так і якісними. Сюди включено
показники успішності навчання, навчальної дисципліни, враховуються
міжособистісні стосунки в академічних групах, виконання студентами правил
внутрішнього розпорядку, правової поведінки, кількість правопорушень,
виконання планів виховної роботи, якість проведених заходів, кількість
студентів у творчих об’єднаннях, гуртках, участь молоді у різноманітних
громадянських, патріотичних акціях, результати соціологічних досліджень, які
відображають моральні, політичні, соціальні, культурні орієнтації студентів.
Отже, виховна робота коледжу охоплює всі напрямки Концепції
національного виховання студентства та спрямована на виконання основного
завдання, яке стоїть перед сучасною вищою школою, – формування всебічно
розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової відповісти на
потреби сучасного життя.

