
Підсумки навчально-виховної роботи в академічних групах коледжу 

«Формування громадянина, патріота в реаліях війни за українську ідентичність»    
Освітній процес  повинен  бути  водночас і виховним. Наш фронт – освітній, це наш внесок у перемогу і наш обов’язок – 

високопрофесійно надавати освітні послуги,  а відповідно нашим вихованцям -  сумлінно навчатися. 

В жорстоких реаліях воєнного стану в Україні перед освітянами стоїть важливе завдання - об’єднання зусиль педагогічної та громадської 

спільнот на засадах взаєморозуміння, співробітництва щодо захисту прав та свобод, оволодіння дітьми 

універсальними цінностями та моделями поведінки, які складають основу світової культури. 

Відповідно наказу «Щодо організації виховного   процесу  в коледжі у 2022/2023 н.р.» по коледжу  №  від 

31.08.2022 року  пріоритетом виховної роботи визначено національно-патріотичне виховання, зокрема 

громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та екологічне виховання; створені творчі 

групи кураторів, що працюють за відповідними напрямами.  

Виховна робота у І семестрі 2022-2023 н.р. була направлена на створення сприятливих умов для всебічного 

розвитку студентської молоді на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного 

світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, 

впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, , на пропаганду духовних надбань 

українського народу, на виховання любові до рідної землі ,мови, на формування правової культури, негативного 

ставлення до протиправних діянь, розвиток студентського самоврядування, співпрацю з батьками, з 

громадськими організаціями.  

Протягом 26.-28.12.2022. в академічних групах М12СТН, А13, ДХ11, М13, М14 в режимі онлайн проведені 

збори студентських колективів з питань:  

 1. Про підсумки навчально-виховної роботи в групі за І семестр 2022-2023н.р.                                               

 2. Про подання до стипендіальної комісії студентів, що за підсумками освітньої діяльності отримали додаткові бали.               

3. Про проведення інструктажу з питань ТБ під час зимових канікул. 

4. Ознайомлення з перспективним планом роботи на 2 семестр 2022 2023 н.р.. 

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися 

на прикладах героїчної боротьби 

Українського народу за 

самовизначення і творення 

власної держави, ідеалів свободи, 

соборності та державності. 

 


