НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА
(Доповідь на педраду 22.12.2020)
У проведенні виховної роботи в коледжі педагогічний колектив
користується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт»,Національною доктриною
розвитку освіти, «Концепцією виховання дітей та молоді у національній
системі освіти», Положенням про навчально-виховну та організаційну роботу
керівників груп Криворізького коледжу Національного авіаційного
університету,
нормативно-правовими
актами,
«Методичними
рекомендаціями щодо організації і проведення виховної роботи у вищих
навчальних закладах освіти І-ІІ рівня акредитації», що розроблені коледжем,
Державною національною програмою «Освіта», Національною програмою
«Діти України», Програмою правової освіти населення України, Державною
програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Загальною
декларацією прав людини, Концепцією виховної роботи коледжу.
Виховна робота з курсантами коледжу проводиться за єдиним планом
культурно-масових заходів. Відповідно до плану роботи на навчальний рік
складаються плани робіт всіх підрозділів коледжу.
На виконання єдиного плану розробляються плани навчально-виховної
роботи на кожне півріччя, в яких висвітлюються всі заходи, які проводяться в
ВСП «Криворізький фаховий коледж НАУ».
На вхідні документи МОНУ, обласної, міської, районної адміністрації
розробляються заходи по впровадженню цих документів у виховний процес
коледжу.
У ВСП «Криворізький фаховий коледж НАУ» створено систему
виховної роботи, що дає можливість охоплювати виховним впливом усіх
курсантів - від першого курсу до останнього, здійснювати виховний процес
як у навчальний, так і в позанавчальний час. Виховання курсантів
забезпечується через діяльність усіх структурних підрозділів коледжу - від
курсантської академічної групи до адміністрації коледжу.
З урахуванням основних положень вищезазначених документів
використовуються такі основні напрямки виховання:
- національно-патріотичне,
- морально-правове,
- художньо-естетичне,
- трудове,
- фізичне,
- екологічне,
- сімейно-родинне.
Планування виховної роботи здійснюється на всіх рівнях коледжу:
- в академічних групах;
- в предметних (циклових) комісіях;
- на відділеннях;
- в коледжі в цілому.

Серйозна увага приділяється створенню комплексу методичного
забезпечення виховного процесу усіх структурних підрозділів; накопичені
методичні матеріали, тексти бесід, лекцій, сценаріїв виховних годин, вечорів
відпочинку.
Головною постаттю виховної роботи в коледжі є керівник групи. Він
проводить роботу з курсантами комплексно, використовуючи різноманітні
форми і методи.
В коледжі діють семінари керівників груп, на якому обговорюються
питання методики виховної роботи в групах, новинки педагогічної
літератури, обмін досвідом.
Питання виховної роботи в коледжі виносяться на педагогічну та
методичну ради коледжу.
У даний час, коли майже весь 2020 рік навчальний процес проводиться
дистанційно, робота по вихованню курсантів та студентів активно
здійсюється за допомогою нашого сайту та інтернет-платформ для
відеозв'язку.
Виховна робота входить до планів усіх підрозділів коледжу. Цю роботу
систематично ведуть усі - начальник коледжу, його заступники, викладачі,
методисти, вихователі, керівники гуртків художньої самодіяльності та
спортивних секцій, бібліотека і т.д. В цій роботі також приймає участь
педагогічний колектив та органи курсантського (студентського)
самоврядування.
У 2019-2020 навчальному році в коледжі проводилася велика
профілактична та виховна робота:
- щоденно працювали практичний психолог та соціальний педагог
коледжу;
- перед курсантами виступали керівники коледжу;
- щоденно вели профілактичну роботу класні керівники;
- організовувалися виставки в бібліотеці та музеї;
- курсанти приймали участь у всіх культурно-масових заходах иіста.
Велику роботу проводить клуб коледжу. Курсанти та студенти гуртків
беруть участь у концертних програмах з нагоди Дня працівника освіти,
Міжнародного жіночого дня 8 Березня і Дня студента. Також проводились
молодіжні фестивалі «Студентська веснам «Золота осінь». За ініціативою
курсантської(студентської) ради коледжу було проведено конкурс «Міс і
містер коледжу». Окрім того, було створено агітаційні фільми про коледж.
Але не все так добре у нас у виховному процесі. Залишається слабким
відвідування класних годин, особливо на ІИ-ІУ курсах. Більша частина
класних керівників працює добре: це Снєгірьова Ірина Петрівна, Руда Анна
Миколаївна, Щигрінцова Олена Володимирівна, Марченко Аліна
Анатоліївна, Кислова Марія Алімівна, та Бястик Альона Геннадіївна. Гірше
працюють Дроздова Анна Миколаївна, Рубан Тетяна Миколаївна та
Ошовська Оксана Олександрівна.
Основний недолік у роботі класних керівників полягає в тому, що вони
не можуть добитися високого показника віжвідування занять курсантами та

студентами, правильного носіння форми одягу, дисципліни в групі під час
навчальних занять.
Так на відділенні «Комп'ютерна і програмна інженерія» кількість
пропущених занять у 8-ми студентів становить більше 80 %, відраховано 24
студента.
На відділенні «Експлуатація та ремонт авіатехніки» 20 курсантів мають
більше 40 % пропусків занять, відраховано 4 курсанта.
На відділенні «Транспортні технології» пропуски занять мають 4
курсанта, відраховано - 5.
На відділенні «Загольноосвітня підготовка» пропуски занять мають З
курсанта, відраховано - 4.
З курсантами, які схильні до порушень дисциплині, проводиться
профілактична роботана всіх рівнях, в т.ч. в ній бере участь комісія
курсантської(студентської) ради коледжу. Так на дисциплінарній раді за
2019-2020 навчальний рік з причини порушення Правил внутрішнього
розпорядку для мешканців гуртожитків коледжу було розглянуто 38
курсантів та студентів, з них 2 курсанти 7-091 групи (Волосюк і
Мірошниченко) - за запізнення на заняття та неналежне ставлення до
викладачів.
По всім випадкам порушень проводяться бесіди з батьками курсантів
та студентів. Питання взаємодії з батьками включено до планів робіт класних
керівників.
Вихователі гуртожитків регулярно доводять до курсантів та студентів
вимоги законодавчих актів щодо паління в місцях загального користування,
про заборону вживання алкоголю, наркотичних речовин, вимоги законів та
наказів щодо дотримання заходів безпеки під особистий підпис.
Курсантська (студентська) рада та її роль у вихованні
Ми неодноразово проводили заняття з класними керівниками,
розповідаючи, що студентський актив - це могутня виховна сила, якщо
правильно ним керувати та направляти його діяльність. Окремі керівники
цього не розуміють і намагаються командувати, а не працювати з молоддю.
Так на рівні коледжу ця робота добре налагоджена. Курсанти (студенти)
створили декілька напрямів своєї роботи:
Беруть участь у заходах міста, вікторинах, організовують вечори
відпочинку;
Беруть участь у роботі дисциплінарної ради, присутні на її засіданнях, а
також входять до складу педагогічної ради і стипендіальної комісії;
Виступають по радіо в коледжі, випускають газету;
Створили комісії, які працюють щодо перевірки порядку в гуртожитках,
приготування їжі в їдальні коледжу;
Проводять зустрічі з курсантами щодо різних питань.

Правильно працюючи з курсантським самоврядуванням іноді можна
добитися великих результатів у виховному процесі. Так наша курсантська
рада за останній час на своїх засіданнях розглянула порушення 6-х курсантів,
що ефективно спрацювало.
Я пропоную завідувачам відділень, класним керівникам та вихователям
вивчити « Проект Концепції розвитку студентського самоврядування в
Україні» та Закон України « Про вищу освіту»(ст.40).
Тут підіймаються дуже серйозні та потрібні питання, і, якщо будуть
пропозиції, можна їх обговорити.
Системний підхід до організації курсантського самоврядування
характеризується тим, що він охоплює всі сфери життєдіяльності коледжу:
навчально-виховну, науково-дослідну, спортивну, побутову (перевірка
гуртожитків та їдальні), відпочинкове дозвілля, участь у суспільногромадському житті.
В навчальному закладі діє «Положення про курсантське(студентське)
самоврядування». Рада курсантського самоврядування виступає ініціатором
багатьох заходів. Щодо багатьох питань з курсантами взаємодіє керівник
літературного гуртка клубу коледжу Слізова Катерина Миколаївна.
Позитивною та ефективною формою виховання молоді стало
проведення так званих «адміністративних днів» - зустрічей адміністрації
коледжу з курсантами. Зустрічі з начальником коледжу та заступником
начальника з навчально-виховної роботи проходять 2-3 рази на місяць.
Трудове виховання та профорієнтаційна робота
Педагогічний колектив коледжу велику увагу приділяє підготовці
молоді до трудової діяльності, розвитку зацікавленості обраною
спеціальністю, формуванню творчої працелюбної особистості, готової
вирішувати проблеми які виникли перед суспільством.
Особливу увагу керівники груп і предметні комісії приділяють
професійній орієнтації курсантів. Циклові комісії організували екскурсії
курсантів на КМК, Північний ГЗК, аерокосмічний центр, зустрічі з
працівниками заводу - випускниками і ветеранами коледжу.
Керівники груп нового набору проводять виховні години, спрямовані
на знайомство з обраною спеціальністю.
Традиційним стало проведення «Тижнів комісій», в плани заходів яких
входять олімпіади з предметів, випуск стіннівок та емблем, конкурси
«Кращий за фахом», «Кращий в спеціальності», участь курсантів коледжу у
вебінарах Всеукраїнської віртуальної аерокосмічної школи, конкурси
рефератів за фахом тощо.
Значна увага приділялась профорієнтаційній роботі в школах міста та
всієї України, в .т.ч. в Донецькій та Луганській областях. На проведення
профорієнтаційної роботи розроблено План заходів. Робота провадилась за
такими формами та методами:
- Дні відкритих дверей;

- змагання між учнями шкіл та курсантами коледжу «Веселі старти»,
«Козацькі розваги»;
- профорієнтаційна робота на підготовчих курсах ;
- розповсюдження рекламних аркушів коледжу серед населення;
- екскурсії по коледжу;
- виїзди профорієнтаційної агітбригади в інші міста та села області та
всієї України;
- участь курсантів коледжу в обласному заході «Ярмарок професій»
тощо.
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