«Суть виховання полягає в тому, що старше покоління передає свій досвід,
свою пристрасть, свої переконання молодшому поколінню».
А.С. Макаренко
Виховна робота у Глухівському медичному училищі спрямовується на виховання
соціально-адаптованих рис особистості представників викладацького стану та
студентів, на сприяння становлення між ними стосунків порозуміння та співпраці в
межах взаємоповаги та взаємо вимогливості. Загальний зміст та напрями виховної
роботи формується відповідно до нормативної бази, яка в цьому півріччі значно
змінилась. Виховна робота є невід’ємною частиною всіх працюючих в училищі.
У 2016-2017н.р. у Глухівському медичному училищі навчалося 12 академічних
груп, на чолі яких працювали класні керівники, робота яких починається з планування
відповідно до річних училищних планів виховної роботи.
Результати своєї роботи керівник занотовує у розділі свого журналу класного
керівника.
Роботою класних керівників керує методичне об’єднання класних керівників.
Головною метою МО класних керівників Глухівського медичного училища є
виховання громадянина як члена правового суспільства,
За 1-й семестр 2016-2017 н.р. було проведено 3 засідання, на яких розглядались
наступні питання:
Ознайомлення з інструктивно-методичними й нормативними матеріалами з
питань виховання студентів;
Нові технології виховного процесу;
Заслухано доповіді психолога:
Шляхи подолання конфліктних ситуацій;
Шляхи взаємодії класного керівника з батьками;
Звіти класних керівників з теми:
Теоретичні основи патріотичного виховання як сучасного педагогічного
процесу;
Виховний
потенціал
інформаційно-комунікаційних
технологій
у
патріотичному вихованні студентів;
Проектна діяльність у патріотичному та громадянському вихованні.
Взагалі вся виховна робота проводилась зусиллями класних керівників,
керівників гуртків, вихователів гуртожитку, бібліотекаря за наступними напрямами:
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Національно-патріотичне виховання покликане забезпечити моральнополітичну і практичну підготовку щодо виконання обов'язків перед
Батьківщиною.
- День знань. 1 урок «Від проголошення Незалежності до України»;
- Участь у автопробігу, присвяченому річниці Чернівського бою
- Участь у міському фестивалі-конкурсі «Пісні, опалені війною»;
- Фестиваль патріотичної пісні «Мелодія лунає – на мир надихає»;
- Козацькі розваги;
- Виховна година «Сумщина – край партизанської слави»;
- З нагоди 130-річчя з дня народження М. Грушевського тематична лекція «Життя
віддане Україні», оформлення історичного стенду «М.Грушевський – голос історичної
правди», проведено історичні читання, обговорення;
- Усний журнал до Дня української писемності та мови для 1-курсників;

- До Дня народження І.Франка проведено ряд заходів, а саме: конкурс-виставка
малюнків-ілюстрацій до творів, конкурс творчих робіт, присвячених життю і
діяльності письменника, віртуальний кінозал.
- Участь у Всеукраїнському конкурсі відеоробіт «Україна та НАТО: сучасний
погляд Української молоді»

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ

Головна мета громадянського виховання - набуття молодим поколінням
соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу,
досягнення високої культури міжнаціональних взаємин. Формування у молоді,
незалежно від національної приналежності, рис громадянина української
держави, розвиненої духовної, моральної, художньо-естетичної, правової,
трудової, екологічної культури.
- Презентація творчого проекту, оформлено тематичний куточок «Голодомор
1932-33р. – геноцид українського народу»;
- Проведено батьківські збори;
- До 75-річчя трагедії в Бабиному Яру інформаційна година, інформаційний
історичний куточок «Історія і трагедія Бабиного Яру», тематична екскурсія до
музею;
- Заходи до Дня Гідності і Свободи (проведення тематичного заходу, оформлення
інформаційного стенду);
- Виховна година, присвячена Дню вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС;
- Тиждень права;
- Проведено антикорупційний урок;
- Екскурсія до музею на виставку стрілецької зброї.
-

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ТА РОДИННО-СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Мета морального виховання - прищеплювати і розвивати моральні
почуття, переконання і потреби, поводити себе згідно з моральними нормами,
що діють у суспільстві. Наслідувати кращі моральні «зразки» своєї родини,
українського народу, загальнолюдські цінності.
Метою родинно-сімейного виховання є гармонійний всебічний розвиток
студента, підготовка його до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація
його творчого потенціалу.
-

Акція до Дня людей похилого віку;
Акція «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв Голодомору;
Акція до Дня боротьби зі Снідом;
Акція до Дня інвалідів;
Акція «16 днів проти насильства»;
Акція до Дня святого Миколая «Подаруй дитині свято»;
Акція «Здай кошти заради життя людини, що живе поруч» (Смикаловій Ганні –
837.00грн.);

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ОСВІЧЕНІСТЬ І ВИХОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Мета художньо-естетичного виховання - виховувати в молоді естетичні
погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях
цивілізації. Національне виховання передбачає вироблення умінь власноруч
примножувати культурно-мистецьке надбання; народу, відчувати і відтворювати
прекрасне у повсякденному житті.
-

-

Концерт до Дня працівників освіти;
Оформлення виставки-декорації «Барви осені»;
Участь у міському фестивалі сміху «Ха-ха шоу»
Концертна програма, виставка творчих робіт студентів, презентація збірки
віршів «Поетичні намистинки», дискотека та День самоврядування з нагоди Дня
студента;
У патріотичному дусі з Днем студента привітали своїм виступом викладачі;
Оформлено художню композицію у фойє «Зима сніжно-біла»;
Участь у молодіжному Новорічному Балі під патронатом мера міста;
Участь у міських заходах до Нового року та Різдвяних свят (Свято Меланії,
щедрівки);
Новорічний вогник для студентів.

ТРУДОВЕ ТА ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ

Мета трудового та професійного виховання - це виховання поваги і
любові до праці, готовності здатності працювати як за власними, так і
суспільними, національними інтересами, сумлінно і відповідально виконувати
ту чи іншу суспільно-корисну роботу.
:

-

Конкурс «Що ми знаємо про медицину»;
Виховна година до Дня боротьби зі СНІДом;
Тиждень здоров’я;
Виховна година «Обери вірний шлях – будь здоровим»;
Виховна година «Милосердя – це прояв доброти»;

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

Мета фізичного виховання - утверджувати здоровий спосіб життя як
невід'ємну частину загальної культури особистості. Сприяти повноцінному
фізичному розвитку особистості, формувати її фізичні здібності, зміцнювати
здоров'я, формувати гармонію тіла і
духу, людини і природи.
- Участь у міських заходах до Дня
фізичної культури та спорту;
- Участь у спартакіаді міста;
- Спортивні змагання до Дня
Захисника України;
Таблиця результатів спортивних
змагань:
Волейбол (ж) – 5 місце;
Волейбол (ч) – 5 місце;
Баскетбол (ж) – 4 місце;
Баскетбол (ч) – 4 місце;
Легка атлетика – 5 місце;
Настільний теніс – 5 місце;
Легкоатлетичний крос – 4 місце.
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Екологічне виховання молоді передбачає формування екологічної культури
особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за
неї як за національне багатство, основу життя на землі, залучення студентів до
активної екологічної діяльності, непримиренне ставлення до тих, хто завдає
шкоди природі.
У Глухівському медичному училищі формування екологічної свідомості
проходить протягом вивчення всього курсу біології, особливо під час вивчення
теми «Надорганізмовий рівень організації життя».
Наприкінці вивчення теми проведено позааудиторний захід – екологічний КВК,
в ході якого змагались команди сестринського та фельдшерського відділень.
Студенти продемонстрували не лише знання, а й кмітливість, гумор, креативне
мислення.
Роботу біологічного гуртка спрямовано на вивчення природоохоронних об`єктів
нашого краю. Студенти обирають тему, над якою хочуть працювати - про
заповідник, заказник або пам`ятку природи, що знаходиться в місці проживання
студента.
Екологічному та естетичному вихованню сприяє проведення виставки поробок
із природних матеріалів.
На заняттях з хімії та медичної хімії вивчаємо зі студентами такі глобальні
екологічні проблеми: проблема кислотних опадів, озонового шару, парникового
ефекту, забруднення довкілля і харчових продуктів та питної води нітратами,
важкими
металами, радіонуклідами, ксенобіотиками, продуктами розкладу
полімерних матеріалів тощо.
Традиційно проводжу заняття-диспут «Хімія і екологія: за і проти».

На заняттях з фізики, біологічної фізики вивчаються питання радіоактивного,
електричного, магнітного, хімічного забруднення довкілля.
Студенти училища залучались до різноманітних акцій, наприклад, «Чисте
довкілля», «Присадибна ділянка», «Зроби світ чистішим, почни з себе».
Студенти залучались до посадки дерев, прибирання закріплених територій,
роботи з упорядкування клумб на території училища та міста. Проведення місячника –
конкретний внесок у збереження довкілля, у вирішення деяких екологічних проблем
нашого краю.
Отже, екологічна освіта невідривна від екологічного виховання, сприяє
формуванню екологічної культури особистості, усвідомленню себе частиною
природи, формуванню відчуття відповідальності за неї як за національне багатство,
основу життя на Землі.

Зустрічі
- з представниками правоохоронних органів;
- з начальником сектору кримінальної поліції у справах дітей Пітутіним Віктором
Володимировичем;
- заступником начальника відділу Глухівське бюро правової допомоги Балицьким
Богданом Олександровичем;
- з представниками Харківської фармацевтичної Академії;
- з бійцями АТО 16-го мотопіхотного батальйону 58 бригади.

Підготував:
Заступник директора з виховної роботи Шендрикова Олена Анатоліївна

