
Пріоритетні напрями 

виховної роботи 



Напрямки виховної роботи

 національно-патріотичний;
 морально-етичний;
 громадсько-правовий;
 превентивно-оздоровчий;
 професійний;
 інтелектуально-дозвіллєвий;
 художньо-естетичний.



Національна стратегія розвитку 
освіти в Україні на 2012-2021 рр.ь

Державна цільова соціальна 
програма “Молодь України” 

на 2016-2020 рр.

Державна програма 
“Репродуктивне  та статеве 

здоров'я нації”
на період до 2021 р.

Державна соціальна програма
протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 р.

Стратегія державної політики
щодо наркотиків на період до 

2020 р.

Житомирська обласна 
програма з національно-

патріотичного виховання
дітей та молоді 

на 2018-2021 рр.

Обласна комплексна 
програма 

“Молодь: родина 
Житомирщини” 
на 2017-2020 рр.)

Соціальна програма
підтримки сім’ї та протидії

домашньому насиллю
на 2017 – 2020 р.



Комплексна програма
“ТВОРИТИ СЕБЕ ТА СВОЄ ЖИТТЯ”

(з соціально-психолоічної підримки 
особистості в питаннях її 

життєтворчості)

Комплексна програма
“СТВОРЕННЯ  ФАСИЛІТАТИВНОГО 

ПРОСТОРУ ВМНЗ”
( з підвищення  рівня психолого-

педагогічних  знань  у сфері організації  
групової   роботи та культури дискусії)

“ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ 
ВИКЛАДАЧА

ВИЩОЇ ШКОЛИ”  
( з психолого-педагогічної підготовки 

викладача з медичною освітою)

Комплексна програма
“СІМ'Я: 

ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛЬНІСТЬ”
( з питань підготовки молоді до 

подружнього життя, відпповідального 
батьківства та гендерної рівності)

Комплексна  програма 
«ЦІНУЙ   ВЛАСНЕ  ЖИТТЯ!!!

(з профілактики психотравмуючих  
чинників/ суїцидальних тенденцій)

Комплексно – цільова  програма
«ВСЕ В ТВОЇХ РУКАХ»

(з профілактики негативних явищ у 
молодіжному середовищі/ превентивне  

виховання)

Програма - супровід    
«ТВІЙ ДІМ – МІЙ ДІМ»

(з соціально-психологічної підтримки   
студентів, які стали свідками  

психотравмуючих подій), студентів-
сиріт  та студентів, позбавлених 

батьківського піклування)

“ УВІЙДИ В НАШ ДІМ!”
(з адаптації  

першокурсників/студентів 
пільгових категорій  до нових 

умов навчання)

“ПАТРІОТ УКРАЇНИ”
( з формування соціально активної 

особистості, патріотизму як  духовно-
моральної якості) 

Загальноінститутська 
комплексна програма

“ІНТЕЛЕКТ.
ТВОРЧІСТЬ.

УСПІХ”
(з підримки 

інтелектуального 
та творчого потенціалу 

особистості)

Комплексна програма
“ПРАВО БУТИ МЕДИКОМ”

( з формування професійної 
самосвідомості майбутнього спеціаліста)

НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНИХ ПРОГРАМ 
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ»



Підвищення 
професійного рівня 
( курси підвищення 

кваліфікації,тренінгові 
центри, тренінгові 

програми, арт-фестивалі)

Співпраця  з органами 
державної влади,  

громадськістю
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РОЗРОБЦІ  та 
реалізації 

комплексних 
програм
КВНЗ

“Житомирський
медичний
інститут”



Тренінгове заняття на 
тему

“ Зрозумій мене” –
дидактична гра з 

розвитку невербальних 
засобів комунікації”



РОЗРОБКА  БУКЛЕТІВ



Калейдоскоп 
подій

2017-2018 н.р.



Традиційні свята творчості

«Дебют першокурсника» «Ярмарок талантів»



Навчально-виховний захід: студентські читання поезій 
Кобзаря у вільному форматі під гаслом «Читай! Формат не 

має значення!» (організатори: працівники бібліотеки)



Історична година «Національна ідея Миколи 
Сціборського» з нагоди 120-річчя від дня народження 

Миколи Сціборського (обласна бібліотека)



32-га річниця пам’яті жертв Чорнобильської
катастрофи та учасників ліквідації наслідків

аварії на ЧАЕС

Проведено виховні заходи:
• «Пам’ятаємо Чорнобильський квітень»;
• «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської»;
• «Чорнобиль не має минулого часу»;
• «Чорна трагедія на кольоровій землі»;
• «Чорнобиль – біль мій і туга»;
• «Болем Чорнобиля серце болить»;
• «Попіл Чорнобиля в наших серцях».



Продовжив роботу гурток писанкарства «Берегиня», що
об’єднує студентів, які із захопленням і повагою ставляться до
української культури, мистецтва, традицій. Напередодні
Великодня у навчальному закладі відбулися майстер-класи з
писанкарства та виставка напрацювань студентів.



Пироговські студентські читання 
(до 100-річчя О.О. Шалімова)



«Даруй добро» «Вечорниці- жартівниці»

Відкриті виховні заходи



«Знати сьогодні, щоб жити 
завтра» (до дня боротьби зі СНІДом)

«Лагідний убивця –
гепатит С»

Відкриті виховні заходи



Студенти інституту - учасники благодійних акцій

«Дні відкритих дверей» у 
Житомирському обласному 

центрі крові «Здай кров – подаруй надію»



Волонтерська акція зі збору іграшок, одягу та 
канцелярського приладдя для мешканців Обласного 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
«Сонячний дім»



Участь в інформаційно-просвітницькому музично-
мистецькому соціальному концерті до Всесвітнього дня 
паліативної допомоги «Подаруй шанс», організованому 

Благодійним фондом «Нехай твоє серце б’ється»



Традиційні свята молодості, вроди і грації 

«Весняні грації» «Королева 
Житомирського 

медичного інституту»



Участь у Міжнародному телевізійному фестивалі-конкурсі
мистецтв «Мистецтва обрії безкраї»

 художній керівник інституту Анастасія Петриченко здобула
перемогу в номінації «Естрадний вокал»;

 студентка Роксолана Коломієць стала лауреатом ІІ ступеня в
жанрі «Естрадний вокал»;

 студентка Дар’я Гундич здобула перемогу в номінації
«Танці народів світу».
Лауреати були нагороджені сертифікатами для відпочинку в

дитячому творчому таборі «ВМЕСТЕ» (м. Кітен, Болгарія).



Концерт всесвітньо відомої хорової капели «Орея» під 
керівництвом хормейстера, заслуженого діяча культури та 

мистецтв України Олександра Вацека



Участь у міському профорієнтаційному інформаційно-
просвітницькому заході «Ярмарок професій 

«Студмістечко-2017»



Важливими виховними завданнями в 
сучасних умовах є:

• забезпечення умов для самореалізації
особистості відповідно до її здібностей,
суспільних і власних інтересів;

• введення молодої людини у світ
соціального, господарського, політичного,
інтелектуального, етичного, культурного
досвіду людства й українського народу;



• виховання правової культури: поваги до
Конституції, законодавства України,
державної символіки – герба, прапору й
гімну, знання та дотримання законів;

• виховання духовної культури особистості та
створення умов для вільного формування
нею власної світоглядної позиції,
оволодіння актуальними методами
здобування знань і практичного їх
використання;



• формування соціальної активності та
відповідальності особистості через
залучення студентів до процесу
державотворення;

• виховання культури мислення й культури
розумової діяльності;



• формування мовної культури, підвищення
рівня володіння і вживання української
мови;

• виховання внутрішньої потреби в суспільно
корисній праці, формування актуальної
мотиваційної структури праці;

• виховання родинної свідомості, етики та
інших чеснот, притаманних українському
народові;



• утвердження розуміння своєї родини,
оселі, батьківського дому як відправної та
кінцевої фізичної, духовної, моральної
межі життя;

•плекання поваги до Житомирського
медичного інституту, дотримання й розвиток
його демократичних та академічних
традицій;



• спонукання студентів інституту до активної
протидії проявам аморальності,
правопорушенням, бездуховності,
антигромадській діяльності;

• формування в суспільній свідомості переваг
здорового способу життя, культу соціально
активної, фізично здорової та духовно
багатої особистості.



Згідно з цими вимогами розроблені плани: 
кураторів, завідувачів відділень, план 
соціально-психологічної служби, загальний 
план виховної роботи по навчальному 
закладу.



Пропозиції
1.Приділити особливу увагу формуванню морально-етичної

відповідальності як професійно значимої якості
майбутнього медпрацівника.

2.Посилити мотиваційну складову в період адаптації
студентів до нових умов навчання.

3. Оптимізувати кількість відкритих виховних заходів для
групи шляхом об’єднання студентів та викладачів потоку,
відділення тощо.

4. Проводити заходи (в рамках кураторських годин чи інших
форм позааудиторної роботи), які спрямовані на
створення сприятливого соціально-психологічного клімату
в студентському колективі.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	�РОЗРОБКА  БУКЛЕТІВ�
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Важливими виховними завданнями в сучасних умовах є:�
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Пропозиції
	Слайд номер 32
	Підписано угоди з агенціями по рекрутінгу іноземних студентів
	Слайд номер 34
	Плани навчання для іноземних студентів
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Перспективи розвитку
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Створено робочу групу, мета діяльності якої: 
	Слайд номер 49
	Пропозиції:�
	Слайд номер 51



