
ВИХОВНА РОБОТА 

Виховну роботу в Дніпровському державному технікумі енергетичних та 

інформаційних технологій організовано відповідно до Конституції України, 

Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвиток молоді в Україні», «Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю України» та нормативно-розпорядчих документів 

Міністерства освіти і науки України.  

Виховна робота в технікумі спрямована на формування особистості, яка 

усвідомлює свою належність до Українського нарду, зберігає і продовжує 

українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, 

української мови, історії, а також до культури народів інших національностей, які 

проживають в Україні, виявляє культуру міжетнічних і міжособистісних 

стосунків.  

Мета виховної роботи – це формування громадянина через його політичну, 

правову, трудову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у 

суспільно значущих справах. Система виховної роботи проводиться з 

урахуванням специфіки технікуму, його традицій, інтересів, потреб, 

індивідуальних особливостей студентів та їх спеціалізації. Зміст виховної роботи 

передбачає особистісно-орієнтовану модель виховання, яка спрямована на 

механізм самореалізації особистості, визначає напрямки гуманістичної виховної 

діяльності в ДДТЕІТ.  

Загальне керівництво виховним процесом у технікумі здійснює директор. 

Організатором та виконавцем заходів з виховної роботи є заступник директора з 

виховної роботи. Виховну роботу в технікумі здійснюють: директор, заступники 

директора, завідуючі відділеннями, класні керівники, викладачі, методисти, 

керівники фізичного виховання, вихователь, викладач військової підготовки, 

практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекарі, керівники секцій, гуртків, 

факультативів, органи студентського самоврядування.  

Організацію і керівництво виховною роботою в групі забезпечує класний 

керівник.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відповідно до Основних орієнтирів виховання здобувачів освіти закладів 

освіти України та Національної стратегії розвитку освіти в Україні виділені 

основні траєкторії виховної роботи в ДДТЕІТ: 

• ціннісне ставлення до себе; 

• ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 

• ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

• ціннісне ставлення до праці; 

• ціннісне ставлення до природи; 

• ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

 

Ціннісне ставлення до себе – це забезпечення повноцінного фізичного 

розвитку здобувачів освіти, охорона та зміцнення їхнього здоров’я. Прищеплення 

нормального здорового способу життя. В рамках цього напряму традиційно 

проводиться загальнотехнікумівська спартакіада, День безпечного Інтернету, 

Валео ФЕСТ, до Всесвітнього дня  боротьби з тютюнопалінням - акція «Цукерка – 

за сигарету!», заходи До Дня боротьби зі СНІДом та Дня порозуміння з ВІЛ-

позитивними людьми та Дня боротьби з туберкульозом, акція «Студентський 

олімп»; «Міс та містер Валентин».  

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави - виховання 

почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, 

традицій та звичаїв; моральних, духовних та історико-культурних цінностей, 

високої мовної культури; шанобливого ставлення до державної символіки. Ця 

траєкторія охоплює підготовку та участь у військово-патріотичної спортивної гри 

«Джура», Тиждень патріотичного виховання, який розпочинається участю у 

районному святі «Самарська Покрова» та військово-спортивному святі «Козацька 

звитяга на Покрову», акцію «Лист бійцю» «Повертайся живим…», мітинг 

«Вшанування героїв які віддали своє життя за Україну», Конкурсну  програму  

«Козацька вікторина», заходи до Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності 

України,  акції «Моя вишивана родина» та «Наш етнічний код», Всеукраїнський 

тиждень права.  

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей має на меті виховання 

моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, 

толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, 

щедрості, поваги до особистості) здатності враховувати думку інших людей, 

адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших. За цією траєкторією 

проводимо до Всесвітнього дня Миру Флешмоб «Голуб Миру», 

Загальнотехнікумівську вітальну програму до Дня працівників освіти «Ваше 

слово – мудрість України» та День студентського самоврядування, до Дня 



Святого Миколая - Театралізоване дійство «В український рідний край поспішає 

Миколай» та благодійні акції  «Миколай про тебе не забуде! » 

Ціннісне ставлення до праці - формування творчої працелюбної 

особистості, виховання цивілізованого господаря. Включає підготовку до 

визначення свого місця у суспільстві, формування позитивно-емоційного 

ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації. Охоплює 

«Посвяти у спеціальність» для першокурсників, для випускників - семінар-тренінг 

«Як влаштуватися на роботу», День кар'єри.  

Ціннісне ставлення до природи - формування екологічної культури 

людини, гармонії її відносин з природою, прищеплення бажання берегти і 

примножувати оточуючу красу. Традиційно за цим напрямком проводиться акція 

«Земля наш спільний дім» і акція «Залиши за собою слід» - саджанець від кожної 

групи.  

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва - виховання здатності 

цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво; здатності 

висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій 

сфері. Яскравими традиційними заходами стали квест з нагоди Дня Знань 

«Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено»,  літературні читання «Душа 

летить у посвіті епох», Гарбузоманія, «Широка масляна», урочисте вручення 

дипломів.  

Особливе місце у виховній траєкторії освітнього процесу ДДТЕІТ є боротьба 

з насиллям та булінгом. Педагогічні працівники роблять все, аби сучасні діти  

могли навчатися  без страху і насилля, отримувати ціннісні життєві навички.  

Принцип запобігання та реагування на насилля, жорстоке поводження та 

експлуатацію дітей є ключовим у організації освітнього процесу ДДТЕІТ. Тому 

особливу увагу у виховному процесі приділяємо протидії та попередженню 

булінгу в закладі освіти,  проблемі домашнього насильства, протидії торгівлі 

людьми, профілактиці наркоманії серед здобувачів освіти.  

 

 

 

 

 

 


