
                     

 

    

 

       



                              Стратегічною метою виховної роботи в  

                                   Чемеровецькому медичному фаховому коледжі 

                                   є формування всебічно розвиненої, 

високоосвіченої, соціально-активної особистості, здатної до 

самовдосконалення, виховання в 

 неї високої духовності, патріотизму,  

почуття відповідальності, 

 гуманістичних принципів та ідеалів. 



Основними завданнями виховної роботи є: 
 посилення національно-патріотичного виховання, формування 

громадянської позиції, просвіти з питань особистої безпеки; 

  психологічна допомога учасникам освітнього процесу;  

 формування почуття патріотизму, національної свідомості та 
ідентичності, чіткої громадянської позиції; готовності захищати ідеали 
свободи та незалежності, територіальну  
цілісність Вітчизни; 

 підготовка студентської молоді до служби 
 у Збройних Силах України;  виховання на  
кращих зразках подвигу героїв захисників  
України, її свободи та територіальної  
цілісності у боротьбі із російською агресією; 

 



 

 

 утвердження у свідомості молоді високих моральних цінностей, 
притаманних українському народу; 

  створення умов для вільного розвитку особистості, залучення до 
науково-дослідницької, художньо-естетичної творчості; 

 

  розвиток студентського самоуправління, формування 
громадянської активності, залучення молоді до участі в процесі 
державотворення; 

  формування правосвідомості студентської молоді з метою 
усвідомлення взаємозв’язку індивідуальної свободи та прав 
людини із громадськими обов’язками; 

 



  пропаганда здорового способу життя,                                               

профілактика шкідливих звичок; 

 формування високих особистісних моральних якостей 

медпрацівника, прищеплення гуманістичних принципів та ідеалів; 

  культивування кращих національних сімейно-родинних звичаїв і 

традицій, підвищення  сексуальної культури молоді. 

 протидія усім формам булінгу, забезпечення ґендерної рівності 

учасників освітнього процесу та протидія усім 

    формам насильства, створення безпечного  

   освітнього середовища. 

 

 



       Концептуальні засади виховної роботи в коледжі 

визначають такі нормативні документи: Закон України “Про 

освіту” (2017р.); Про фахову передвищу освіту”(2019р.)  

Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ 

століття);  Концепція громадянського виховання особистості в 

умовах розвитку української державності, Концепція 

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 

молоді,   лист МОіН  «Щодо діяльності психологічної служби у 

системі освіти в 2022/2023 навчальному році», Концепція 

національно-патріотичного виховання в системі освіти України 

та Заходи щодо її реалізації до 2025 року,  

 



                 Основні завдання: 
-   формування національної свідомості та патріотичних почуттів; 

- вивчення героїчних сторінок вітчизняної історії, формування почуття 
поваги та гордості за кращих представників українства; героїв Революції 
Гідності та воїнів ЗСУ; 

- створення умов для формування активної громадянської позиції молоді; 

- формування готовності захищати Вітчизну, її територіальну цілісність та 
суверенітет. 

  

 



    Військово-спортивні змагання та патріотичні акції, 

                                підготовка до захисту Вітчизни 





Пошукова робота, зустрічі із захисниками 

Вітчизни, вшанування пам’яті полеглих героїв 

                                                                     



      Відзначення знаменних та пам’ятних дат 

української історії та культури 



  Години народознавства та   краєзнавства, 

історичне свято «Козацькі ігри», «Великодні  

                                                                ярмарки» 





Участь у масових суспільно-політичних та 

громадянських акціях   



     Читацькі конференції, усні журнали, «круглі столи», 

виставки літератури, присвячені видатним українцям та 

знаковим подіям української історії 



    Дні рідної мови, Всеукраїнський 

                              радіодиктант 



          Волонтерська та благодійна діяльність 



                                        Основні завдання: 

- формування правосвідомості молоді, прищеплення поваги до 

Конституції та законів України; 

- підготовка студентів до самостійного життя  

в умовах правової демократичної держави; 

-   прищеплення і розвиток моральних  

     почуттів,      глибокого усвідомлення  

     взаємозв’язку між ідеями індивідуальної 

     свободи, правами людини та її    

      громадянською відповідальністю 



      Години морального виховання,  

           тренінги, просвітницькі акції 



Години духовності, зустрічі із  

                          священнослужителями 



Години правового виховання 



             Психологічні тренінги, 

                       анкетування, опитування 



                                                   Основні завдання: 

 - формування   екологічної   культури особистості; 

 - виховання свідомого ставлення до проблеми    

 охорони   довкілля,   готовності   до  

природоохоронної діяльності. 

 



                                 Основні завдання: 

 - утвердження здорового способу життя як невід’ємного 
елемента      загальної культури  
особистості; 

 - формування фізичних  здібностей  
молоді, зміцнення здоров’я, 
 профілактика поширення 
 шкідливих  звичок. 

  
 



Спартакіади, товариські зустрічі,        

 День студентського спорту 







       Просвітницькі акції, тренінги 



                                   Основні завдання: 

 - формування духовної культури особистості, створення 

умов для повного розкритя творчого потенціалу молоді; 

 - прищеплення естетичних смаків та  уподобань на основі 

вивчення кращих зразків національної  

та світової культури; 

 - формування інтересу до вивчення  

та відтворення традицій та звичаїв  

  українського народу 



Народний аматорський танцювальний колектив 

«Феєрія», 

 вокальна студія «Гармонія» 



Культурно-мистецькі акції, конкурс 

аматорського мистецтва «Дебют» 


