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Виховна робота Комунального навчального закладу фахової передвищої 

освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка 

Черкаської обласної ради» регламентується Статутом навчального закладу і 

здійснюється під безпосереднім керівництвом та організаційно-методичним 

забезпеченням заступника директора з виховної роботи. 

Виходячи з положень Державної національної програми "Освіта" (Україна: 

XXI століття),  Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років, 

Концепції національного виховання студентської молоді, Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді,  головними завданнями виховної роботи є: 

 розвиток духовності; 

 виховання патріотизму, національної самосвідомості та поваги до історичної 

спадщини українського народу; 

 укорінення в суспільній свідомості загальнолюдських моральних цінностей; 

 виховання соціального оптимізму та впевненості кожного громадянина в 

своєму майбутньому; 

 виховання фізично досконалої особистості, розвиток потреби у веденні 

здорового способу життя; 

 формування громадянської, соціальної активності та відповідальності з 

метою подальшого утвердження державності України; 

 забезпечення естетичного досвіду, розвиток художніх здібностей. 

Для виконання цих завдань педагогічний коледж втілює в життя програму 

виховання студентів за основними напрямами: 

 національно-патріотичним; 

 правовим; 

 моральним; 

 художньо-естетичним; 

 трудовим; 

 професійним; 

 екологічним; 

 фізичним; 

 родинно-сімейним. 

Національно-патріотичне виховання: 

 формування у студентів національної свідомості і відповідальності за долю 

України, готовності захищати територіальну цілісність держави; 

 виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження 

історичної пам'яті; 

 формування психологічної та фізичної готовності студентів до виконання 

громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання 

національних інтересів та незалежності держави, захисту Батьківщини, 

підвищення престижу і розвиток мотивації майбутніх учителів до військової 

служби; 

 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. 



Правове виховання: 

 прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;  

 виховання поваги до Конституції України, законів України, державних 

символів України; 

 підвищення правової культури студентів: вивчення положень Конституції , 

Конвенції ООН про права дитини; Закону “Про освіту”; Програм розвитку і 

виховання дітей в системі національної освіти; положення Програми 

розвитку і виховання дітей, що мають особливі освітні потреби; 

 виховання громадянського обов'язку перед Україною, суспільством; 

 формування політичної та правової культури особистості. 

Моральне виховання: 

 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; 

 залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку 

волонтерського руху. 

Художньо-естетичне 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. 

Трудове виховання: 

 формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах 

ринкової економіки;  

 формування почуття господаря та господарської відповідальності; 

 розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 

Професійне виховання: 

 виховання майбутніх педагогів  високоосвіченими людьми, яким притаманні 

високий професіоналізм та інноваційний стиль науково-педагогічного 

мислення; 

 виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до 

застосування знань, умінь і навичок у практичній діяльності педагога; 

 формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як 

духовного коду нації; 

 реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар'єри на 

основі здібностей і знань, умінь і навичок; 

 виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію. 

Екологічне 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. 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: 

 виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового 

способу життя; 

 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. 

Родинно-сімейне виховання: 

 збереження й підтримка сімейних цінностей та родинних традицій;  

 створення атмосфери екосоціальної захищеності; 

 забезпечення духовної єдністі поколінь, засвоєння моральних цінностей, 

ідеалів; 

 усвідомлення  ролі родини в особистому житті та житті суспільства; 

 пропаганда здорового способу життя в сім'ї. 

 

Нормативна база: Конституція України, Концепція розвитку освіти України 

на період 2015-2025 роки, Закон України про освіту, Закон України про фахову 

передвищу освіту, Концепція національного виховання студентської молоді, 

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегія 

національно-патріотичного виховання, Концепція Державної соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, Закон України про 

основні засади молодіжної політики. 

 

Виховання здійснюється як під час навчального процесу, так і в 

позанавчальний час. Складовими навчально-виховного процесу є три сектори: 

I.   Навчальний; 

II.  Позанавчальної роботи; 

III. Психолого-соціальний. 

 

І. НАВЧАЛЬНИЙ СЕКТОР 

Проводить виховну роботу через: 

- викладачів та керівників академгруп; 

- завідуючих відділеннями; 

- заступника директора з навчальної роботи; 

- заступника директора з виховної роботи. 

 

 

 



Викладачі 
- проводять виховну роботу зі студентами на уроках, навчальних заняттях; 

- використовують виховні можливості змісту навчального матеріалу; 

- добирають ефективні методи і методичні прийоми навчання та виховання 

студентів; 

- використовують виховний вплив особи викладача, його індивідуальних 

якостей; 

- здійснюють особистісно-орієнтоване навчання студентів. 

Керівники академгруп 
- проводять виховну роботу в академічних групах та студентських 

гуртожитках; 

- проводять загальні збори студентів групи, організовують тематичні зустрічі, 

диспути, години спілкування, бесіди, екскурсії та ін.; 

- постійно контролюють виконання студентами навчального плану; 

- ведуть облік та аналіз успішності відвідування занять студентами групи, 

організовують надання допомоги невстигаючим і своєчасно інформують батьків; 

- всесторонньо і глибоко вивчають запити, нахили, побутові умови життя 

студентів групи, стан їхнього здоров'я; 

- ведуть цілеспрямовану роботу з удосконалення підготовки спеціалістів для 

освітньої галузі; 

- виховують бережливе ставлення до матеріальних цінностей, поваги до 

символів і Законів України; 

- сприяють організації студентського самоврядування; участі студентів в 

олімпіадах, конкурсах зі спеціальності, клубах за інтересами, предметних гуртках, 

спортивних секціях, загальних заходах коледжу; 

- ведуть відповідну навчальну документацію керівника академгрупи (журнал 

керівника навчальної групи, особисті справи, плани роботи тощо); 

- постійно підвищують професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну культуру; 

- приділяють особливу увагу студентам-сиротам, студентам, позбавленим 

батьківського піклування, студентам з інвалідністю, студентам, які потребують 

підвищеного педагогічного контролю. 

 

Методичне об'єднання керівників академічних груп і вихователів 

гуртожитків 
(утворене з керівників академгруп обох відділень та вихователів гуртожитків) 

ставить такі завдання: 

- надавати теоретичну і методичну допомогу керівникам академгруп, 

вихователям гуртожитків в оптимальному поєднанні наукових психолого-

педагогічних знань та досвіду педагогічної спадщини українського народу в процесі 

навчання і виховання студентів; 

- розглядати питання, пов'язані з розвитком творчих інтелектуальних 

здібностей студентів, з вихованням у них шляхетності, інтелігентності майбутніх 

учителів; 

- опрацьовувати матеріали і рекомендації, пов'язані із вивченням шляхів і 

засобів в роботі із активом студентського самоврядування, з розвитком процесів 

гуманізації та демократизації в навчальному закладі. 



 

Відповідальні за виховну роботу в гуртожитках 

- проводять посеместрове планування виховної роботи в гуртожитках за 

основними напрями виховання; 

- проводять організаційну роботу з формування студентського колективу 

гуртожитку; 

- беруть безпосередню участь у поселенні студентів у гуртожиток; 

- облікують відвідування студентів викладачами, керівниками академгруп та 

проведену ними роботу; 

- беруть активну участь в роботі методичного об'єднання керівників 

академгруп та  вихователів гуртожитків; 

- здійснюють систематичний контроль за роботою студентських рад 

гуртожитків, готують відповідні рішення до студентів, які порушують Правила 

внутрішнього розпорядку в гуртожитку; 

- сприяють створенню належних умов та морально-психологічного клімату, 

необхідного для навчання, організації вільного часу, відпочинку, вирішення 

побутових проблем, пов'язаних із проживанням у гуртожитку; 

- постійно пропагують здоровий спосіб життя та фізичне виховання; 

- співпрацюють з працівниками правоохоронних органів та лікарями; 

- звітують періодично на засіданнях педагогічної та методичної ради про стан 

виховної роботи в гуртожитках; 

- проводять індивідуальну роботу з батьками студентів.  

 

Заступник директора з навчальної роботи 

шляхом контролю, розробки та затвердження робочих навчальних програм 

викладачами педколеджу: 

- сприяє формуванню національної свідомості, розвитку почуття національної 

гідності та самоповаги у студентів через викладання навчальних дисциплін; 

- забезпечує ознайомлення студентів із накопиченими світовими культурними 

знаннями про людське суспільство, місце і соціальне призначення особистості, 

гармонію людини і суспільства; 

- організовує діяльність педагогічного колективу, сприяє підготовці молодших 

спеціалістів для роботи з молоддю, вихованню у майбутніх педагогів високих 

гуманістичних якостей: людяності, поваги до людей, культури спілкування, 

цивілізованого співжиття, відповідальності, любові до обраної професії; 

- бере участь у підборі і розстановці педагогічних кадрів;  

- організовує підвищення їхньої кваліфікації та рівня професійної 

майстерності. 

 

Заступник директора з виховної роботи 
- організовує поточне і перспективне планування позанавчальної роботи 

студентів та її здійснення; 

- визначає нові підходи, форми організації і шляхи посилення виховної 

роботи; 

- здійснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, 

проведенням позанавчальних заходів, роботою гуртків, клубів за інтересами,  

аналізує їхню діяльність; 



- забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації, 

контролює правильне і своєчасне ведення керівниками академгруп, вихователями, 

керівниками гуртків, секцій, клубів за інтересами відповідної документації; 

- надає допомогу колективам студентів у проведенні культурно-освітніх, 

оздоровчих заходів, виставок творчих робіт студентів; 

- контролює дотримання студентами Статуту педколеджу та Правил 

внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

- вносить пропозиції щодо удосконалення виховного процесу; бере участь у 

роботі педагогічної та методичної ради; 

- забезпечує виконання керівниками академгруп, вихователів гуртожитків 

покладених на них обов'язків щодо організації забезпечення безпеки 

життєдіяльності студентів; організовує виховну роботу та суспільно корисну працю 

відповідно до норм і правил охорони праці; 

- працює над створенням здорового психологічного клімату в студентському 

та педагогічному колективах; 

- вивчає, узагальнює та пропагує разом з головою МО керівників груп, 

вихователів, досвід виховної роботи інших навчальних закладів. 

 

Завідувачі відділень 
- очолюють навчальну і виховну роботу на відділеннях; 

- удосконалюють виховний процес, приводять у дію нові форми впливу на 

студентів; 

- контролюють успішність, відвідування занять та виконання студентами 

навчального навантаження, дотримання Статуту педколеджу; 

- сприяють фаховому спрямуванню особистості, покращенню професійної 

підготовки студентів; 

- впроваджують культурно-освітні принципи навчання і виховання студентів, 

розвитку творчих здібностей; 

- беруть участь у підборі і розстановці педагогічних кадрів на відділенні; 

- контролюють та координують роботу викладачів, керівників академгруп; 

- тримають під постійним контролем студентів, схильних до правопорушень; 

- проводять індивідуальну роботу зі студентами, підтримують тісний зв'язок з 

громадськими організаціями; встановлюють контакти з батьками студентів. 

 

II. СЕКТОР ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
Здійснює виховну роботу через: 

- соціально-психологічну службу; 

- центр культури та організації дозвілля студентів; 

- спортивний центр; 

- музей; 

- студентський парламент. 

 

Соціально-психологічна служба 

- бере участь у здійсненні освітньої виховної роботи, спрямованої на 

забезпечення всебічного особистісного розвитку студентської молоді, збереження її 

повноцінного психічного здоров'я; 



- сприяє забезпеченню повноцінного впливу педагогічного коледжу на 

пізнавальний, емоційний і соціальний розвиток студентів; 

- сприяє психічному здоров'ю та освітнім інтересам студентської молоді; 

- розробляє та впроваджує розвиваючі, корекційні програми навчально-

виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей 

різних категорій студентів; 

- проводить діагностично-психологічне обстеження студентів, їхніх груп та 

колективів, умов індивідуального розвитку, визначення причин, які ускладнюють їх 

розвиток та навчання; 

- проводить соціально-психологічну експертизу і психолого-педагогічну 

корекцію девіантної поведінки неповнолітніх; 

- формує психологічну культуру студентської молоді; 

- сприяє участі студентів у науковій, технічній, художній творчості; 

спортивній, суспільно корисній діяльності; 

- дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію студентів; 

- впливає на подолання особистісних, міжособистісних конфліктів; 

- консультує керівників академгруп, викладачів і вихователів з вирішення їх 

професійних та особистих проблем; 

- рекомендує застосування відповідних методів виховання, різні форми 

психотерапії та долікарської допомоги. 

 

Центр культури та організації дозвілля студентів 

Шляхом створення студентських аматорських об'єднань, студій, гуртків 

художньої самодіяльності та технічної творчості сприяє: 

- розкриттю творчих здібностей студентів; 

- вихованню гармонійно розвиненої, соціально активної й національно-

свідомої особистості; 

- відновленню та впровадженню традицій і цінностей української культури; 

- творчому пошуку ефективних нетрадиційних форм і методів художньо-

творчої і культурно-дозвільної роботи; 

- розвитку художньої самодіяльності в педколеджі; 

- організації змістовного відпочинку і дозвілля студентів (при їх безпосередній 

участі в позанавчальний час); 

- створенню необхідних організаційно-методичних умов для занять різними 

видами творчості; 

- пропагування здорового способу життя. 

 

Спортивний центр 
- планує, реалізує свою роботу, керуючись основними Положеннями 

"Концепції фізичного виховання в системі освіти України" та державної програми 

"Фізичне виховання – здоров'я нації"; 

- сприяє зміцненню матеріально-спортивної бази навчального закладу; 

- організовує і проводить навчально-тренувальні заняття в спортивних секціях; 

- сприяє розвитку, розширенню та популяризації спорту, задоволенню потреб 

студентської молоді в спортивному, оздоровчому, туристичному відпочинку; 

- залучає студентів, співробітників, а також викладачів педколеджу до 

систематичних занять фізичною культурою та спортом; 



- створює любительські команди з ігрових видів спорту; 

- сприяє побудові та ремонту спортивних залів, спортивних майданчиків; 

- забезпечує спортивні секції кваліфікованими тренерськими кадрами; 

- розширює спортивні зв'язки між навчальними закладами; 

- готує команди спортсменів до участі в регіональних, обласних, 

республіканських змаганнях; 

- реєструє та веде облік спортивних досягнень в педагогічному коледжі. До 

спортивного центру Корсунь-Шевченківського педагогічного  фахового коледжу 

входять два спортивні зали та спортивний майданчик. Працюють спортивні секції. 

 

Музей історії Корсунь-Шевченківського педагогічного фахового коледжу 

 ім. Т.Г.Шевченка 

- знайомить з історією створення, розвитку та досягненнями навчального 

закладу; 

- сприяє національно-патріотичному вихованню студентів; 

- розвиває почуття національної гідності, гордості за свій навчальний заклад; 

- сприяє становленню світогляду. 

 

Студентський парламент 
- організовує студентське самоврядування в коледжі та самоуправління у 

студентських гуртожитках; 

- забезпечує виконання студентами своїх обов'язків; 

- забезпечує дотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку; 

- захищає права студентів; 

- сприяє формуванню лідерських якостей; 

- сприяє гармонійному розвитку особистості. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


