
  



                             ЗАТВЕРДЖЕНО  

        Наказ Рівненського  

автотранспортного коледжу  

НУВГП 

                                                                                  26 червня 2017 року 

№ 55-осн 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію виховної роботи в  

Рівненському автотранспортному коледжі НУВГП 
 

1. Загальні положення 

1 . 1 .  Це  Положення визначає основні напрямки та структуру виховної 

роботи в Рівненському автотранспортному коледжі НУВГП.  

1 . 2 .  Виховна робота в коледжі спрямована на втілення завдань 

державної політики України в освітній сфері та здійснюється на засадах і 

принципах, визначених нормативно-правовими документами: Конституцією 

України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про освіту», 

Законом України «Про вищу освіту», «Концепцією національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді», Указами Президента України, наказами 

Міністерства освіти і науки України. 
 

2. Мета та головні завдання виховної роботи 

 

2.1. Метою виховної роботи є формування у студентської молоді духовних 

та моральних цінностей, заснованих на нормах загальнолюдської моралі, повазі 

до життя, честі та гідності людини, прилученню до культурно-історичних 

традицій українського нації як запоруки власного особистісного розвитку, що 

спирається на патріотизм, ідеї свободи, демократії, соціального добробуту, 

відповідальності за долю Батьківщини та свою власну долю.  

2.2. Головними завданнями виховної роботи в коледжі є: 

− забезпечення необхідних умов для особистісного зростання 

студентської молоді на основі розвитку її здібностей, талантів, інтелектуального 

потенціалу з урахуванням соціальних, вікових та психологічних особливостей;  

− формування в студентів соціально значущих рис громадянина  України 

- національну  свідомість, готовність захищати суверенітет і територіальну 

цілісність держави, громадянську активність щодо збереження та примноження 

надбань національної культури і духовності, готовність виконувати 

громадянські і конституційні обов’язки, повагу до національних символів, 

толерантне ставлення до представників етнічних груп України;   



− виховання студентів на засадах взаємоповаги, високої моральної 

культури особистості та етичних норм спілкування; 

− формування високої професійної культури майбутніх фахівців за 

обраною спеціальністю; 

− формування трудової культури студентів з метою виховання поваги до 

праці як духовної потреби особи, що реалізується у формі суспільно-корисної 

праці в коледжі; 

− формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

українських народних традиціях та кращих надбаннях світової і вітчизняної  

культури, засад екологічної культури; 

− виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, 

утвердження здорового способу життя; 

− підтримання позитивного  морально-психологічного клімату в 

студентському середовищі та гуманних  взаємин  між  усіма  членами колективу 

коледжу; 

− сприяння розвиткові студентського самоврядування, активізації 

студентського волонтерського руху; 

− створення організаційно-педагогічних умов для проходження 

студентами адаптаційного періоду для подальшого навчання в коледжі, 

сприяння  соціальній  адаптації студентів; 

− забезпечення психолого-педагогічного  захисту дітей-сиріт, інвалідів, 

дітей, які залишилися без піклування батьків, студентів  з числа осіб, які 

постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, із малозабезпечених та 

багатодітних сімей, дітей учасників АТО тощо; 

− організація змістовного дозвілля студентів. 

 

3. Структурна організація виховної роботи 

 

3.1. Загальне керівництво виховним процесом у коледжі здійснює 

директор коледжу. Організатором виховної роботи є заступник директора з 

виховної роботи.  Заступник директора з виховної роботи  розробляє план 

виховної роботи коледжу, координує  діяльність структурних підрозділів 

коледжу з питань виховної роботи в коледжі, надає допомогу педагогічним 

працівникам у плануванні та проведенні виховної роботи, контролює виконання 

запланованих заходів. 

3.2. Суб’єктами виховної роботи коледжу  є директор коледжу, заступники 

директора, завідувачі відділень, голова ради класних керівників, класні 

керівники, керівник фізичного виховання, голови предметних (циклових) 

комісій, викладачі, бібліотекарі, вихователі, майстри виробничого 

 

 



навчання, методисти, практичний психолог, керівники секцій, гуртків, 

факультативів, культорганізатор, органи студентського самоврядування.  

3.3. Завдання суб’єктів виховної роботи коледжу, їх права і обов’язки, 

відповідальність, кваліфікаційні вимоги та зв’язки за посадою визначаються 

відповідними посадовими інструкціями, затвердженими директором у 

встановленому порядку згідно з нормами  чинного законодавства. 

До участі у виховному процесі залучаються батьківські комітети груп та 

коледжу.  

3.4. Організаційно-методичні питання стану виховної роботи та 

перспектив її розвитку,  заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, 

методичної ради, адміністративної ради, ради класних керівників, на засіданнях 

органів студентського самоврядування. 

Суб’єкти виховного процесу самостійно  обирають  та застосовують 

форми  і методи виховної роботи на основі методичних рекомендацій 

педагогічної науки з урахуванням вікових і психологічних особливостей молоді, 

зацікавлень та побажань студентів. 

3.5. Виховна робота в коледжі здійснюється згідно з Планом-календарем 

проведення виховних заходів коледжу, планів роботи вихователів гуртожитків, 

бібліотеки коледжу, плану фізкультурної і спортивно-масової роботи, плану 

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання, плану роботи 

практичного психолога. Всі плани виховної роботи затверджується директором 

коледжу. 

4. Класне керівництво  

4.1. Класний керівник призначається на посаду та звільняється з неї 

директором коледжу. Класний керівник підпорядковується безпосередньо 

заступнику директора з виховної роботи, за посадою співпрацює з 

заступниками директора, завідувачами відділень, вихователями гуртожитків, 

практичним психологом, керівником фізичного виховання, 

культорганізатором, викладачами. 

Робота класного керівника в групі проводиться  відповідно до  плану 

виховної  роботи,  який затверджує  заступник директора з виховної роботи. 

4.2. Класний керівник організовує  навчальну та виховну роботу студентів 

групи: 

− сприяє формуванню сприятливих морально-психологічних  

взаємовідносин в групі, здійснює  педагогічний контроль за дотриманням 

студентами етичних норм поведінки; 

− проводить виховну роботу зі студентами в гуртожитках з питання 

дотримання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках; 

− проводить систематичний контроль за відвідуванням занять студен-тами 

групи,  аналізує  та контролює стан відвідування студентами занять;  

 



− здійснює  моніторинг  поточних,  рубіжних  та  підсумкових  навчальних 

досягнень  студентів  групи  упродовж  семестру;  

− надає допомогу студентам у навчальній діяльності, застосовуючи 

педагогічні засоби впливу на студентів з метою усунення причин низької 

успішності,  контролює  ліквідацію академічної заборгованості студентами 

групи; 

− залучає студентів групи до суспільно-корисної праці в межах, 

визначених законодавством України; 

−  веде у встановленому порядку документацію групи, заповнення 

особових карток студентів, написання характеристик студентів;  

− проводить батьківські збори, систематично та об’єктивно інформує 

батьків чи опікунів про стан навчання і поведінки студентів;  

− бере участь у роботі ради класних керівників, у діяльності методич-них 

об'єднань та інших формах методичної роботи. 

4.3. Класний керівник несе відповідальність за: 

– дотримання прав і свобод, захист життя і здоров’я  студентів групи в 

межах  визначених чинним законодавством України; 

– оперативне інформування адміністрації коледжу про нещасні випадки 

пов’язані зі студентами, про  випадки грубого порушення дисципліни та 

правопорушення здійснені студентами групи; 

– об’єктивне інформування батьків студентів та адміністрації коледжу про 

стан успішності навчання і поведінки студентів групи; 

– проведення виховних годин згідно з розкладом та відповідно до плану 

виховної роботи; 

– дотримання інших положень коледжу, що регулюють виховну 

діяльність педагогічних працівників коледжу; 

– своєчасне складання встановленої звітної документації; 

– не допускає застосування методів впливу і виховання, пов'язаних із 

фізичним чи психологічним насиллям над особистістю студента. 

4.4. Класний керівник має право: 

– давати вихованцям обов'язкові до виконання розпорядження щодо 

організації занять і дотримання дисципліни, притягати до дисциплінарної 

відповідальності у порядку, встановленому правилами внутрішнього розпорядку 

коледжу; 

– бути присутнім на заняттях  викладачів, під час складання іспитів та 

позакласних заходів у своїй групі; 

– подавати адміністрації коледжу пропозиції  про моральне та матеріальне 

заохочення студентів, застосування до них дисциплінарних стягнень; 

– подавати  адміністрації навчального закладу пропозиції щодо 

матеріального забезпечення, організації та проведення поза аудиторних заходів; 

– знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку 

його роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів; 

– повідомляти адміністрації навчального закладу про всі виявлені 

недоліки в діяльності коледжу та вносити пропозиції щодо їх усунення; 

– вимагати від адміністрації навчального закладу сприяння у виконанні 

обов'язків і реалізації прав, що передбачені цим Положенням. 



 


