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самореализации иностранных учащихся в разных видах деятельности, создать 
для них ситуацию успеха. 

Программа тематического урока-концерта насыщена и разнообразна. 
Первый блок – это мероприятия, направленные на повышение интереса к 
истории, географии и культуре разных народов. Студенты в интересной форме 
рассказывают о своих странах – природе, исторических памятниках, 
особенностях быта, национальных традициях и промыслах, фестивалях песни и 
танца. Рассказ сопровождается соответствующими иллюстративными 
материалами. 

Второй блок – это мероприятия творческого характера: лучшие 
творческие номера, где студенты могут раскрыть свои таланты в национальных 
танцах, исполнении песен на родном, русском, украинском языках, 
позволяющие молодым людям из разных стран и континентов лучше узнать 
друг друга и получить удовольствие от общения. 

Торжественное закрытие тематического урока-концерта «Весна с 
географией» является итогом мероприятия. К студентам приходят 
руководители университета, факультета, преподаватели, друзья из других 
вузов. В программе праздника – фотохроника самых ярких моментов, добрые 
слова и пожелания. Традиционно на закрытии участники концерта 
награждаются дипломами и памятными подарками. 

Участие иностранных студентов в написании сценария, подборе 
материала, репетициях в обстановке позитивного и реального общения, 
использование русского языка в естественных ситуациях – всё это, в конечном 
итоге, способствует социокультурной адаптации и пониманию нашего 
менталитета. В результате совместной творческой деятельности педагог 
выступает не только в роли носителя предметно-дисциплинарных знаний, но и 
является помощником в становлении и развитии личности. Утверждается 
позиция сотрудничества, что очень важно, когда речь идёт о воспитательной 
работе в интернациональной группе. 

 
Лук’янов В. І. 
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ВИХОВНА РОБОТА – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 
 
 «Яка молодь, як вона освічена й вихована, – таке і майбутнє нації», – ці 

слова великого українського письменника І. Я. Франка є домінантою всього 
виховного процесу в коледжі. 

Виховний процес у навчальному закладі має системний і комплексний 
характер. Питаннями виховання займаються не лише викладачі та керівники 
груп, але й адміністрація коледжу. 
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Виховний процес розпочинається вже тоді, коли майбутній студент 
ступає на територію коледжу. Навчальні корпуси та гуртожитки розміщені в 
розкішній зеленій зоні, перед головним корпусом квітують клумби й альпійські 
гірки, які створили викладачі та студенти спеціальностей «Промислове 
квітництво» та «Зелене будівництво і садово-паркове господарство». Дивлячись 
на таку красу, в кожного в душі пробуджується радість і гордість за нашу 
прекрасну й щедру землю. 

Виховна робота коледжу відзначається великим розмаїттям форм і 
методів залучення молоді до активного формування професійних рис 
майбутнього фахівця, підготовки його до життя, виховання творчої особистості, 
зорієнтованої на загальнолюдські цінності й високий професіоналізм, що 
забезпечує фахову мобільність і конкурентоспроможність на ринку праці: це й 
зустрічі з представниками владних структур, правоохоронних органів, 
студентські конференції, бесіди, диспути, тематичні вечори, години відвертих 
спілкувань, цікавих повідомлень тощо. 

Велика увага приділяється організації виховної роботи в гуртожитках. 
Адже саме там студенти вчаться самостійному життю, вмінню раціонально 
розподіляти час, виконанню побутових обов’язків, відповідальності за свої 
вчинки. Дієву допомогу студентам як при підготовці до занять, так і в 
облаштуванні гуртожитку надають викладачі й адміністрація коледжу, які 
регулярно відвідують гуртожитки за графіком чергувань і за необхідності. 
Майже кожен такий візит супроводжується проведенням тематичних бесід, 
виховних заходів, годин спілкування. За потреби залучаються лікарі, 
працівники внутрішніх справ, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, а також представники інших організацій і установ. 

На користь виховному процесу йде й висока вимогливість до 
відвідування занять, поведінки кожного студента в навчальний і 
позанавчальний час. Усі випадки навіть незначних порушень стають предметом 
уваги викладачів, вихователів гуртожитків, адміністрації коледжу, ради 
студентського самоврядування. Питання успішності й поведінки окремих 
студентів розглядаються на засіданнях педагогічних рад, нарадах при 
директорові. За потреби, якщо зв’язок не можна встановити в телефонному 
режимі, надсилаються письмові повідомлення батькам або родичам. Кращі 
студенти заохочуються (надсилаються батькам та директорам шкіл листи-
подяки), а з «проблемними» студентами проводиться інтенсивна виховна 
робота. Особлива увага приділяється дітям-сиротам і дітям із багатодітних 
родин. Результати проведеної роботи обов’язково обговорюються на засіданнях 
циклових комісій кожного семестру з подальшим прийняттям рішень на 
педрадах колективу. 

Отже, виховна робота є невід’ємною складовою частиною освітнього 
процесу в нашому коледжі, адже відомо, що добрі успіхи в навчанні 
забезпечуються лише в спільній взаємодії педагогів, вихователів, батьків і 
студентів. 

 


