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Головною метою виховної діяльності в технікумі є розвиток та 
становлення особистості студента – майбутнього спеціаліста, який 
поєднує в собі високу освіченість, глибокі професійні знання, вміння, 
навички, активну громадянську позицію, широкий кругозір, 
гуманізм, любов та повагу до культури, традицій України. 

Виховання, яке здійснюється в системі освіти, розглядається як 
ціленаправлена діяльність, орієнтована на створення умов для 
розвитку духовності студентів на основі загальнолюдських 
цінностей, надання допомоги у життєвому самовизначенні, 
моральному та професійному становленні; створення умов для 
самореалізації особистості. Виховання є органічною складовою 
педагогічної діяльності, інтегрованої в загальний процес навчання та 
розвитку спеціалістів. 

З метою забезпечення єдності навчання та виховання 
студентів, підвищення якості освіти, підсилення впливу 
викладацького складу на формування особистості майбутніх фахівців 
за кожною навчальною групою закріпляється викладач-куратор, 
ключова фігура при проведенні виховних годин, особливо зі 
студентами першого курсу.  

Знайомство з групою починається за декілька днів до початку 
навчального року, коли куратор знайомиться з особовими справами 
студентів. Всі дані щодо студентів нового набору фіксуються в 
журналі. 

Важливим елементом роботи зі студентами є проведення 
виховних годин, які проводяться один раз на тиждень за розкладом. 
Теми виховних годин підбираються в рамках плану виховної роботи 
технікуму. 

Куратор налаштовує студентів на серйозне та відповідальне 
відношення до навчання, бережливе відношення до матеріальних 
цінностей – обладнання, меблів, комп’ютерів, підручників. 

В перші дні навчального року куратор знайомить студентів з 
історією та традиціями технікуму, вимогами до студентів. 

Від того, як пройде перший досвід взаємодії та сформуються 
відносини з групою у куратора, залежить рівень домагання студентів, 
їх відповідальності, націленості на навчання.  



Виховна робота в технікумі проводиться постійно. 
Використовуються такі основні форми і методи виховної роботи: 
виховна робота на лекціях та практичних заняттях, на зустрічах та 
зборах, а також в індивідуальних бесідах. Особлива увага 
приділяється контролю поточної успішності. За результатами 
рубіжного контролю, підсумками семестру проводиться аналіз 
успішності та відвідування занять. Зі студентами, які не встигають та 
мають значну частину пропусків, проводяться профілактичні бесіди. 
Інформація про успішність таких студентів доводиться до їх батьків. 

Директорам шкіл та батькам студентів, які навчаються на  
відмінно, за рішенням педагогічної ради технікуму надсилаються 
листи подяки. 

У процесі всіх років навчання куратор сприяє напрацюванню у 
студентів позитивного, усвідомленого ставлення  до спеціальності. В 
бесідах зі студентами викладачі розкривають перспективи 
майбутньої професійної діяльності, велика робота ведеться по 
формуванню потреби в інноваційній діяльності, потреби в 
самовдосконаленні навчальної діяльності. В результаті проходить 
виявлення інтелектуально талановитих студентів, які в подальшому 
успішно навчаються в академії міського господарства. 

 
 

 


