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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Національне виховання громадянина України є визначальною місією
діяльності закладів вищої освіти, які формують інституційну основу Концепції
виховання студентської молоді. Адже, роль держави у національному
вихованні полягає в координації зусиль усіх суспільних інститутів,
забезпеченні єдності та пріоритету загальнодержавних і національних інтересів.
Основною метою розвитку концепції виховання студентської молоді є
формування ядра української інтелігенції на основі національної ідеї, яка
об’єднує й консолідує суспільство, сприяє виробленню активної життєвої
позиції молодої людини, становленню її як особистості. Національний характер
виховання полягає у формуванні людини як громадянина України незалежно
від її етнічного та соціального походження, віросповідання та передбачає
створення спільноти самодостатніх людей, які об’єднані національною ідеєю та
оберігають свої цінності й свободи.
Сьогодні постає потреба в формуванні студентської молоді, яка б могла
інтегруватися в глобальний простір суспільного розвитку, що передбачає
засвоєння надбань культури різних народів, формування особистості, яка
здатна вирішувати та виживати не зважаючи на умови функціонування
сучасного суспільства. Тому постає потреба в здатності студентської молоді до
входження у світовий соціокультурний простір
за умови збереження
української національної ідентичності. Всі ці завдання знайшли своє
відображення у плануванні та проведенні виховної роботи в ЖДТУ.
Національну нормативно-правову основу виховної роботи серед студентів
ЖДТУ складають такі документи: положення Конституції України, Закон
України “Про освіту”, Закон України “Про вищу освіту”, Концепція
національного виховання студентської молоді, затверджена рішенням колегії
МОНУ від 25.06.2009 р. (протокол № 7/2-4), Державна цільова соціальна
програма “Молодь України” на 2009-2015 роки та інші нормативно-правові
акти, Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Про
організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного
навчання від 26.07.2012 № 1/9-529, Лист Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та
виховання від 09.08.2012 № 1/9-557. Крім того, адміністрацією університету в
своїй діяльності враховано положення наступних наказів міністерства освіти і
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науки, молоді та спорту України, які були покладені в основу плану виховної
роботи на 2011-2012 н.р.:
- Наказ від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо
порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;
- Наказ від 01.02.10 № 58 «Про затвердження заходів щодо виконання
Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу
тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року»;
- Наказ від 01.02.10 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання
насильству над дітьми»;
- Наказ від 30.12.10 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання
Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки);
- Наказ від 30.12.10 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»;
- Наказ від 24.11.09 № 1061/4128 «Про проведення щорічного
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»;
- Наказ від 11.06.12 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та
підвищення рівня толерантності у суспільстві»;
- Наказ від 19.07.12 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до
2015 року»;
- Наказ від 03.08.12 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей
та учнівської молоді на період до 2015 року»;
Розбудова Української держави, відродження української нації потребують
формування та впровадження відповідної Концепції національного виховання
студентської молоді, яка має стати складовою частиною системи національного
виховання громадянина України.
У національному вихованні важлива роль належить державі, яка
координує зусилля усіх інститутів суспільства, забезпечує єдність та пріоритет
загальнодержавних і національних інтересів, дає відповідь на виклики
сучасного світу.
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Національне виховання має стати фундаментом становлення світогляду
молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна
відповідальність.
Головною метою виховання, на досягнення якої спрямовано зусилля
професорсько-викладацького колективу, громадських організацій i угруповань,
є формування цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою
національною самосвiдомiстю. Така особистість — це насамперед громадянин
української держави, її патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є
загальнолюдські й загальнодержавні цінності, це людина з високою фаховою
підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем
загальної, політичної та правової культури. Отже, ідеться про необхідність
систематичного і цілеспрямованого виховання національного типу особистості,
формування в неї національної свідомості і самосвідомості, завдяки чому
досягається духовна єдність поколінь, наступність національної культури і
безсмертя нації.
Концепція виховної роботи в університеті є національно-демократичною.
Це означає, що:
1) виховання є національним, тобто спрямованим на розвиток
національного самоусвідомлення і всі аспекти виховання мають відповідати
духові і стратегічним цілям української нації і держави, нашій виховній
традиції та ментальності;
2) другою домінуючою тенденцією виховного процесу стає демократизація
особистості і пристосування її до життя в умовах свободи.
2. ПРИНЦИПИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЖДТУ
Принцип виховання - це основа, вихідне положення, яке становить
фундамент змісту, форм, методів, засобів і прийомів виховання. Принципи
зумовлюються метою виховання.
До основних принципів, на яких базується система виховної роботи у
ЖДТУ, слід віднести такі:
- державної і патріотичної спрямованості виховного процесу;
- взаємозалежності та узгодженості змісту, форм і методів виховної
роботи;
- поваги до особистості, конституційних прав і свобод громадян, орієнтації
на ідеали демократії та гуманізму, загальнолюдські моральні цінності;
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- безперервності та спадкоємності у виховній роботі, органічного
поєднання у виховному процесі національних, історичних та культурних
традицій;
- об'єктивно наукового підходу до планування, здійснення та оцінки
результатів виховної роботи.
- безперервності, системності і комплексності навчально-виховного
процесу;
- гуманізму та пріоритетності загальнолюдських цінностей;
- демократизму, виховання в колективі та через колектив із залученням
виховних можливостей громадських організацій;
- пріоритету загальнолюдських цінностей, їх органічне поєднання з
цінностями національними.
3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ
ВИХОВАННЯ
Досягнення мети виховання передбачає розв’язання таких завдань:
- забезпечення умов для самореалiзацiї особистості відповідно до її
здібностей, власних i суспільних потреб та інтересів;
- розвиток світоглядної культури молодої людини, її ціннісних орієнтацій
i створення умов для вільного світоглядного вибору;
- формування патріотизму i національної свiдомостi, поваги та любові до
України, шанування її історії та належне оволодіння державною мовою;
- розвиток інтернаціональних почуттів, створення умов для розширення i
поглиблення знань про події у свiтi, специфіку життєдіяльності інших держав i
суспільств, утвердження поваги до звичаїв, традицій, культури народів світу;
- професійне виховання, яке передбачає становлення юнаків i дівчат як
досвідчених фахівців, котрі досконало володіють професійними знаннями,
вміють творчо застосовувати їх на практиці, приймати нестандартні рішення,
готових до роботи в умовах ринкових відносин;
- уведення молодих людей у світ господарського, соціального,
політичного, культурного досвіду цивілізації i свого народу;
- виховання правової культури, а саме — поваги до Конституції,
законодавства України, державної символіки, знання та додержання правових
норм i принципів;
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- формування моральної й естетичної культури, утвердження у свiдомостi
молодих людей принципів загальнолюдської моралі, розвиток зрілих
естетичних смаків, потреб та інтересів, вироблення вміння правильно
оцінювати i творити добро та красу;
- охорона i забезпечення розвитку повноцінного фізичного, психічного та
духовного здоров’я юнаків та дівчат;
- розвиток екологічної культури, розуміння необхідності гармонії між
людиною i природою та її додержання на практиці, у тому числі в майбутній
професiйнiй діяльності студентів;
- формування навиків соціальної активності, творчої iнiцiативи,
підприємництва та особистої відповідальності за прийняті рішення та вчинки;
- виховання потреби в активній протидії виявам антигромадської
поведінки, правопорушень, бездуховності, аморальності;
- оволодіння результативними методами та навиками набуття нових
знань, формування потреби у постійному інтелектуальному, духовному i
моральному збагаченні та самовдосконаленні.
Виховна робота в ЖДТУ несумісна з пропагандою насильства,
жорстокості, мiжнацiональної ворожнечі, людиноненависницьких теорій,
поглядів, спрямованих на підрив державних інтересів України, та має світський
характер.
4. Основні напрямки виховної роботи
Кожен з напрямків виховної роботи спрямований на досягнення мети,
розв’язання конкретних завдань i передбачає використання відповідних форм
та методів роботи. Незмінна єдність, взаємодоповнюваність усіх видів
виховання є важливою умовою результативності виховної роботи в цілому.
Формування світоглядної культури передбачає збагачення i розвиток світогляду
студентів як системи знань i переконань щодо навколишнього світу та свого
місця у ньому, кристалізацію життєвих принципів особистісного буття,
вироблення вміння обстоювати їх на практиці, виховання толерантності, поваги
до людей, які мають інші світоглядні цінності.
Важливе значення має також залучення молоді до активного суспільного
життя, виконання громадських доручень, особиста ініціатива й участь у
підготовці та проведенні культурно-масових i громадсько-політичних заходів.
Реалізація зазначеного та основних завдань і принципів виховної роботи в
університеті здійснюється в таких пріоритетних напрямках виховання:
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Духовне та моральне виховання студента - це складна інтегральна система
формування його особистісних якостей, які характеризують ступінь розвитку і
саморозвитку моральних цінностей, переконань, мотивів, знань, умінь, почуттів
і здібностей, що їх студент виявляє в різних ситуаціях морального вибору та
моральної діяльності в порівнянні з тими високогуманними цінностями,
принципами, правилами, які в сучасному соціокультурному середовищі
заведено вважати нормативними або ідеальними. Таким вихованням
забезпечується засвоєння студентами моральної культури суспільства, норм
поведінки, між людських стосунків, сприйняття їх як правил, що регулюють
власну життєдіяльність, усвідомлення критеріїв добра i зла. У результаті
морального виховання досягається єдність етичних знань, моральних почуттів
та переконань i потреб у високоморальних вчинках. Важливим показником
міри моральності особистості є ступінь зрілості її основних моральних рис,
таких як совість, честь, гідність, доброта, відповідальність, сором,
дисциплінованість, принциповість. Висока моральність - це завжди єдність
слова i діла, чесність і порядність, сумлінне виконання людиною синівських,
професійних, громадянських обов’язків, вірне служіння Україні. Втілюється
моральність у конкретних вчинках, діях індивіда незалежно від сфери їх вияву.
У моральному вихованні поєднуються принципи i норми загальнолюдської
моралі та національної моральної цінності. Моральне виховання пов’язане з
правовим вихованням. Поєднуючись, вони забезпечують формування культури
людської поведінки.
Студент є носієм певної моралі i виховується як під час навчальновиховного процесу, так i середовищем особистого буття. У зв’язку з цим
важливу роль відіграють соціогуманітарні дисципліни, передусім етика, бесіди
на моральну тематику, зустрічі з видатними особистостями, читання художньої
літератури, неухильне додержання правил внутрішнього розпорядку
університету. Значний потенціал морального впливу на студентів має первинна
профспілкова організація студентів.
Отже, у процесі організації життєдіяльності студентів у культурноосвітньо-виховному просторі сучасного вищого навчального закладу
складається система цілей, які орієнтують педагогічний персонал на розвиток
виховання студента передусім як громадянина, як фахівця, як високоморальної,
інтелігентної, творчої, конкурентоспроможної особистості, як культурної
людини.
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Виховання студента як громадянина передбачає становлення патріота,
тобто людини з активною громадянською позицією, орієнтованої на
демократичні цінності та свободи, здатної до захисту права та виконання своїх
громадських обов’язків, відображених у Конституції України.
Виховання студента як фахівця орієнтовано на розвиток:
- глибокої зацікавленості, любові до вибраної професії, професійної
самосвідомості, ерудиції та компетенції;
- усвідомлення професійного інтересу й відповідальності;
- здатності ставити творчі та ефективно розв’язувати професійні завдання у
вибраній сфері професійної діяльності;
- готовності приймати нестандартні рішення;
- відкритості для нових досягнень науки, техніки i практики.
Важливу роль у цьому процесі відіграє особистість викладача, насамперед
дисциплін фахового спрямування.
Виховання студента як високоморальної особистості має на меті розвиток:
- високого рівня моральних чеснот (чесності, обов’язку, відповідальності,
доброзичливості тощо);
- моральної
культури,
включаючи
розуміння
високоморальних
національних і загальнолюдських цінностей;
- гуманістичних поглядів, переконань і світогляду.
Виховання студента як інтелігентної особистості спрямовано на розвиток:
- високої культури спілкування та поведінки;
- високого рівня ерудиції;
- системності та критичного мислення;
- естетичної, художньої культури;
- прогресивних поглядів та переконань;
- толерантності й поважного ставлення до людей іншої національності та
інших поглядів і переконань;
- кращих рис і традицій української інтелігенції.
Виховання студента як творчої особистості передбачає розвиток:
- методологічної, дослідницької культури;
- творчо-пошукових умінь та здібностей;
- здібностей як до індивідуальної, так і до колективної творчості у вибраній
сфері професійної діяльності;
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- здібностей до креативного, системного застосування знань у розв’язанні
професійних теоретичних і практичних завдань.
Виховання студента як конкурентоспроможної особистості ставить за мету
розвиток:
- працьовитості;
- стресостійкості;
- неперервного професійного саморозвитку;
- комунікативних і лідерських якостей;
- етично-правової відповідальності;
- уміння виконувати та завершувати роботу на високому якісному рівні;
- прагнення постійно підвищувати свій рівень інформаційної культури.
Інтеграція всіх наведених якостей уможливлює виховання студента як
культурної людини, у зв’язку з чим велика відповідальність покладається на
кафедри гуманітарних дисциплін.
Національне виховання - це історично обумовлена і створена самим
народом система ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших
форм соціальної практики, спрямованої на організацію життєдіяльності молоді,
виховання її у дусі природно-історичного розвитку матеріальної і духовної
культури нації. Система виховання ґрунтується на ідеях національного
світогляду, філософії, ідеології, а не на ідеях якогось учення чи якоїсь партії,
громадсько-політичної організації. Національна система виховання ґрунтується
на засадах родинного виховання, народної педагогіки, наукової педагогічної
думки, що ввібрали в себе надбання національної виховної мудрості. Вона
охоплює ідейне багатство народу, його морально-естетичні цінності,
трансформовані в засобах народної педагогіки, народознавства, принципах,
формах і методах організації виховного впливу на молодь (теоретичний
аспект), а також постійну і систематичну виховну діяльність сім’ї, державних і
громадських навчально-виховних закладів, осередків (практичний аспект).
Патріотичне виховання - його метою є формування у студентів поваги та
любові до Батьківщини, відданості, готовності захищати, збагачувати
особистою працею, максимально сприяти вивченню та досконалому володінню
державною мовою. Принципово важливим є вивчення історії, культури,
традицій, звичаїв України, кращих досягнень у галузях науки, освіти, техніки,
мистецтва як минулого, так i сучасності. Патріотичне виховання здійснюється з
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урахуванням специфіки навчальних дисциплін на лекціях, семінарах,
практичних заняттях та у позаурочний час.
Патріотизм - це поєднання знань, почуттів i дій. Патріотичне виховання не
протиставляється,
а
органічно
доповнюється
національним
та
інтернаціональним вихованням. У процесі патріотичного виховання
культивуються кращі риси української ментальності - любов до України,
працелюбність, індивідуальна свобода, зв’язок із природою, щирість i доброта,
гостинність, повага до рідних та iн. Істинний патріот - це завжди людина
національно зріла.
Інтернаціональне виховання - це залучення молодих людей до
економічних, політичних, соціальних, культурологічних та інших цінностей,
створених народами світу, формування поваги до міжнародного суспільного
досвіду, бажань i вмінь його переймати, допомагати представникам інших
етносів, суспільств та держав у розв’язанні наявних питань i проблем.
Важливе значення для формування у молодих людей інтернаціональних
почуттів має вивчення іноземних мов, упровадження в навчальний процес в
університеті європейських технологій навчання і критеріїв оцінок знань,
стажування та участь у міжнародних конференціях, співпраця ЖДТУ з
провідними вищими навчальними закладами України та інших держав, виступи
перед студентами викладачів університету, які працювали або стажувались за
кордоном, лекції іноземних фахівців, проведення тематичних «круглих столів»,
відвідування виставок, на яких репрезентовані новітні досягнення іноземних
науковців, фахівців, фірм, підприємств у галузях освіти, науки, техніки та
технологій.
Інтернаціональне виховання органічно доповнює патріотичне виховання,
допомагає глибше усвідомити місце i роль України у світі, чіткіше визначити
шляхи її інтеграції у європейське i світове співтовариство.
Правове виховання - це формування соціально зрілої, відповідальної
поведінки юнаків та дівчат на основі знань, норм i принципів чинного
законодавства України, поваги до прав i свобод інших людей, шанобливого
ставлення до державних символів. Правова культура особистості невід’ємна від
активної протидії особам, організаціям i установам, що порушують закони,
зазіхають на територіальну цілісність i незалежність України, завдають збитків
державі та її громадянам.
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Важливим складником цього напряму виховання є правова освіта, яка
забезпечується викладанням правових дисциплін, пропагандою чинного
законодавства викладачами університету, організацією зустрічей студентів і
співробітників університету з працівниками правоохоронних органів,
проведенням «круглих столів», вечорів запитань i відповідей, виставок
тематичної літератури.
Важливим засобом правового виховання в ЖДТУ є створення атмосфери
вимогливості щодо сумлінного виконання студентами своїх функціональних
обов’язків, додержання положень i правил внутрішнього розпорядку
університету, наказів ректора, розпоряджень деканів,та директора інституту.
Трудове виховання - має на меті формування любові до праці та потреби в
ній, потреби в набутті знань i вмінь професійно здійснювати діяльність,
реалізовувати через неї свої нахили i здібності, виконувати свої обов’язки
професійно, відповідально, якісно. Трудове виховання ефективно впливає на
становлення i розвиток волі, здатності цілеспрямовано переборювати труднощі,
що виникають на життєвому шляху людини, сприяє усвідомленню цінності
праці та її провідної ролі в утвердженні індивіда у суспільстві i розвитку
суспільних відносин, учить правильно організовувати трудовий процес, творчо,
ініціативно та зацікавлено ставитись до самої праці, її результатів, до людей,
які люблять i вміють працювати.
Трудове виховання здійснюється передусім через залучення студентів до
конкретних видів діяльності. Основний вид праці студентів - навчання.
Належно організований навчальний процес спонукає студентів до
цілеспрямованого набуття знань i досвіду, сумлінного виконання своїх
обов’язків, оволодіння вибраною професією. Формування поваги та любові до
праці i потреби в ній відбувається також через залучення студентів до інших
видів діяльності, зокрема громадсько-політичної, науково-дослідної, художньої
самодіяльності, спортивних змагань, суспільно корисної праці.
Важливу роль у трудовому вихованні відіграють ректорат, деканат,
кафедри, студентське самоврядування, наукове студентське товариство та
первинна профспілкова організація студентів. Оволодіння студентами
спеціальними дисциплінами, навчальними курсами «Безпека життєдіяльності»,
«Основи охорони праці» допомагає формувати культуру праці, слідувати у цій
сфері законам розвитку людини, природи i суспільства.
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Професійне виховання - взаємозв’язане з трудовим вихованням та є його
логічним продовженням. Суттю професійного виховання є становлення
студента як фахівця. Розв’язанню даного завдання підпорядковується
діяльність усіх структурних підрозділів ЖДТУ перш за все – ректорату,
деканатів, кафедр та наставників академічних груп i кожного викладача.
Навчальний процес в університеті є основною ланкою професійного
становлення студента. Тому принципово важливо поєднувати теорію i
практику, з найбільшою ефективністю передавати студентам необхідний обсяг
знань i вмінь, навчити їх систематично працювати над собою, вміло
користуватися набутими знаннями в ринковій економіці. Лекції, практичні
заняття, зустрічі з фахівцями, самостійні заняття в бібліотеці, науково-дослідна
робота, підготовка курсових i дипломних робіт - далеко не повний перелік
форм роботи на шляху професійного становлення молодих людей. Важливою в
цьому процесі є особистість викладача, передусім дисциплін фахового
спрямування. Одним з складників професійного становлення є оволодіння
знаннями та навиками роботи з людьми, психологічна готовність працювати в
ринкових умовах та відповідати за результати своєї роботи. Результатом
професійного виховання є любов i повага до вибраної професії, глибокі та
різнобічні фахові знання i вміння, творчий підхід індивіда до розв’язання
наявних проблем, готовність приймати нестандартні рішення, особиста
відповідальність за справу, відкритість для нових досягнень науки, техніки i
практики.
Організовують та здійснюють заходи з цього напряму студентське
самоврядування, наукове студентське товариство та первинна профспілкова
організація студентів.
Виховання культури поведінки та спілкування спрямоване на набуття
сукупності усталених морально-естетичних і соціально значущих якостей
особистості, які виявляються в повсякденному житті та умінні співіснувати з
іншими людьми.
Виховання культури поведінки ставить за мету засвоєння моральних вимог
суспільства, закріплених у нормах, принципах та ідеалах, та їх інтеграцію в
особистий досвід. Культура поведінки охоплює:
- зовнішній вигляд;
- автономність та ролі;
- імідж і презентація;
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- стиль життя і репрезентування себе.
Виховання культури спілкування, у свою чергу, передбачає формування
таких якостей:
- гуманності, толерантності;
- уміння передбачати морально-психологічні наслідки своєї поведінки;
- здатності до компромісів.
Виховання культури навчальної та науково-дослідної діяльності
розглядається як цілісна, багатовимірна, багаторівнева, відкрита особистісно- й
ціннісно-орієнтована
система
творчої
самореалізації,
саморозвитку,
самовиховання, заснована на інтеграції логічних, інтуїтивних, евристичних,
рефлексивних, емпатійних компонентів.
До найбільш ефективних педагогічних технологій, які забезпечують
саморозвиток і самовиховання студентів, належать:
- технологія проблемно-пошукового навчання;
- особистісно-орієнтовані технології організації навчально-виховної
діяльності студентів;
- тренінги творчого саморозвитку, особистісного зростання, релаксації,
аутотренінгу;
- ігри-дослідження;
- суб’єктно-орієнтовані дослідні практикуми;
- інформаційні технології.
Виховання інформаційної культури у загальному розумінні – це виховання
у сфері культури, пов’язаної із функціонуванням та користуванням
інформацією в суспільстві.
Модель інформаційної культури особистості становлять три компоненти:
- когнітивний блок (Інтернет-грамотність; навики поводження з
інформацією; уміння організовувати пошук необхідної інформації; уміння
працювати з відібраною інформацією: структурувати, систематизувати,
узагальнювати, подавати у вигляді, зрозумілому іншим людям; уміння
спілкуватися з іншими людьми за допомогою сучасних засобів інформації
тощо);
- емоційно-ціннісний блок (зміст інформаційних потреб та інтересів;
мотиви звернення до різних джерел інформації та пов’язані з ними очікування;
ступінь задоволення інформаційних потреб, самооцінка інформаційної
компетентності тощо);
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- праксеологічний блок (способи пошуку та канали одержання необхідної
інформації; інтенсивність звернення до різних джерел інформації та їх
характеристика; застосування одержаної інформації в різних сферах своєї
діяльності; способи розповсюдження нової інформації, форми діяльності в
Інтернеті тощо).
Виховання інформаційної культури починається з формування
інформаційної складової - знань. Саме вони, трансформуючись далі в уміння і
навики, закладають основу когнітивного блоку, а потім безпосередньо
впливають на рівень інформаційної культури студентів. Інформаційна культура
студентів стає визначальним фактором їхньої майбутньої трудової діяльності.
Екологічне виховання - спрямовано на утвердження у свідомості студентів
знань про природу як єдину основу життя на Землі, переконань про
необхідність гуманного ставлення до неї, особисту відповідальність за
майбутнє, формування вміння здійснювати діяльність, дбайливо оберігаючи
довкілля.
Основою екологічного виховання студентів є екологічно зорієнтована
педагогіка. Вона охоплює принцип природовідповідності, екологію соціального
середовища, екологію внутрішнього світу людини, екологізацію навчання та
виховання. В екологічному вихованні беруть участь усі викладачі, наставники
академічних груп та профспілковий комітет студентів.
Принципово важливим аспектом екологічного виховання є усвідомлення
студентами потреби робити у процесі майбутньої професійної діяльності все від
них залежне для забезпечення екологічно чистих умов виробництва.
Фізичне виховання - це розвиток i зміцнення здоров’я студентів, їхніх
фізичних задатків та здібностей, утвердження активного, здорового способу
життя, вироблення вмінь самостійно використовувати форми i методи фізичної
культури в процесі власної життєдіяльності. Даний напрям виховання охоплює
пропаганду здорового способу життя i конкретну діяльність, спрямовану на
фізичне вдосконалення та фізичне загартування молоді. У сучасних умовах
вкрай важливою є робота зі студентами щодо роз’яснення шкідливості
вживання алкогольних напоїв i наркотичних речовин, куріння; також необхідно
проводити профілактичні заходи щодо запобігання різноманітним
захворюванням.
Фізичне виховання здійснюється на заняттях із фізичної культури, через
участь юнаків i дівчат у роботі спортивних секцій, клубів, під час спортивних
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змагань, туристичних походів. Організовує та проводять роботу в даному
напрямі кафедра фізкультури та профспілковий комітет студентів.
5. МЕТОДИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
В системі методів виховного впливу в ЖДТУ передбачено:
- виховання особового складу конкретних прикладах сумлінного ставлення
до роботи кращих керівників і працівників;
- інформування особового складу щодо подій внутрішньої та зовнішньої
політики України, проведення лекцій з питань міжнародного становища, історії
та культури українського народу, міжконфесійних проблем, а також зустрічей з
представниками депутатського корпусу різних рівнів, держадміністрацій,
політологами, економістами, вченими, представниками творчої інтелігенції;
- бесіди, лекції, диспути з питань професійної етики, культури поведінки та
спілкування з громадянами;
- єдину систему заохочень і стягнень з метою стимулювання ефективної
службової діяльності, дотримання особовим складом вимог чинного
законодавства, наказів і статутів;
- духовно-просвітницьку роботу;
- зв'язки з творчими спілками, установами й організаціями з питань
культурного шефства над навчальним закладом, його підрозділами.
- творчі зустрічі перемінного складу та членів їх сімей з майстрами
культури і мистецтва;
- забезпечення виховного впливу на особовий склад громадських
формувань, які створені та діють у ВНЗ;
- цілеспрямоване використання виховного впливу засобів масової
інформації (насамперед відомчих):
- організацію роботи з розвитку самодіяльної художньої творчості в
колективах, проведення фестивалів, концертів, оглядів-конкурсів народної
творчості, виставок робіт самодіяльних художників та інших заходів, у тому
числі із залученням членів сімей курсантів, студентів, слухачів, магістрів
навчального закладу;
- пропаганду здорового способу життя.
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6. РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЖДТУ
Виняткову і важливу роль у вихованні відіграє викладач університету.
Ставлення професорсько-викладацького складу вузу до роботи, до
оточення, високий рівень професіоналізму, ерудиція, самодисципліна,
прагнення до творчості сприяє розвитку подібних якостей і у студентському
середовищі. Саме інтелігентність, комунікабельність, тактовність створюють
таку атмосферу між викладачами і студентами, коли останні стають
рівноправними суб’єктами одного процесу освіти і виховання, саморозвитку,
соціокультурного визначення.
Робота зі становлення громадянської й соціально-професійної позиції дає
дієвий результат тоді, коли вона провадиться не в повчальній раціоналізованій
формі, а здійснюється ніби поступово, невимушено, додаючи певної
тональності в емоційному та моральному аспектах взаємин стосунків викладача
і студентів. Тільки високопрофесійно й ідейно підготовлений та морально
вихований викладач може зрозуміти всю масштабність завдань виховання
майбутнього спеціаліста, виявити себе як справжнього педагога вищої школи.
Викладач вузу завжди був вихователем, утім сьогодні виховання може і
має розумітися не як одночасне передавання знань і оцінних суджень від
старшого покоління до молодшого, але і як взаємодія та співпраця викладачів і
студентів у сфері їх спільного буття.
Авторитет викладача - інтегральна характеристика його професійної,
педагогічної та особистісної позиції в колективі, яка виявляється в процесі
взаємин з колегами, студентами і справляє вплив на успішність навчальновиховного процесу.
Авторитет викладача складається з двох компонентів: авторитету ролі й
авторитету особистості. Нині на перше місце виходить особистість викладача,
його яскрава, неповторна індивідуальність, яка здійснює на студентів виховний
(педагогічний) та психотерапевтичний вплив.
Авторитет викладача формується з достатньо високого рівня розвитку
трьох видів педагогічних умінь: предметних (наукові знання); комунікативних
(знання про своїх студентів і колег); гностичних (знання самого себе й уміння
корегувати свою поведінку).
Можна диференціювати основні компоненти в діяльності викладача:
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1. Конструктивна діяльність — пов’язана з відбором, умінням
вибудовувати навчально-виховний матеріал та проектувати розвиток
індивідуальності студента.
2. Організаційна діяльність — передбачає організацію своєї поведінки
(педагогічні дії в реальних умовах діяльності) на заняттях і поза ними;
зворотний зв’язок зі студентами (думка, знання, інтерес).
3. Комунікативна діяльність — спільна діяльність педагога та студента,
побудова міжособистісної взаємодії (сприйняття і розуміння людьми один
одного) і стосунків у процесі педагогічної діяльності, процес педагогічного
спілкування.
4. Рефлексивна діяльність - уміння педагога аналізувати й адекватно
оцінювати свою педагогічну діяльність, розвивати самосвідомість, яка
виявляється в самопізнанні, самооцінці та саморегулюванні поведінки;
прагнення до особистісного зростання, самореалізації та самоконтролю.
Отже, саме ці принципи повинні намагатися реалізовувати у своїй
професійній діяльності викладачі університету, здійснюючи не тільки освітній
процес, але й виховний.
7. ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Дана форма є особливою для самостійної громадської діяльності студентів
і аспірантів у реалізації функцій управління життям студентського колективу
згідно з цілями та завданнями, які постають перед ними. Вона є елементом
загальної системи управління виховним процесом у ВНЗ та передбачає
максимальне врахування інтересів та потреб студентів на основі вивчення
громадської думки і конкретних ініціатив.
Можна узагальнити такі основні завдання студентського самоврядування:
- формування у студентів відповідального і творчого ставлення до
навчання, громадської діяльності та суспільно корисної праці;
- сприяння оволодінню кожним студентом навичками продуктивної
самостійної роботи й наукової організації праці, всебічному розвитку
особистості завдяки долученню до різних видів діяльності;
- забезпечення принциповості, об’єктивності та компетентності в реалізації
прав студентів;
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формування у членів колективу на основі самостійності навичок
прийняття рішень з питань студентського життя, активної життєвої позиції,
навичок управління державними і громадськими справами;
- виховання у студентів почуття господаря у своєму навчальному закладі,
поваги до закону, норм моралі та правил спільного проживання;
- створення умов нетерпимості до правопорушників, пияцтва та інших
антисуспільних виявів;
- надання допомоги адміністрації, професорсько-викладацькому складу в
організації та вдосконаленні навчально-виховного процесу (через своєчасний
всебічний аналіз якості знань студентів, причин низької успішності тощо);
- пошук і організація ефективних форм самостійної роботи студентів;
- активізація діяльності громадських організацій у ВНЗ, надання допомоги
в реалізації її статутних цілей і завдань;
- організація вільного часу студентів, сприяння всебічному розвитку
особистості кожного члена студентського колективу;
- організація
системи вивчення громадської думки студентів з
найважливіших питань життя ВНЗ та створення умов, за яких забезпечується
участь кожного зацікавленого студента в обговоренні проблем, прийнятті та
виконанні рішень;
- збереження бібліотечного, аудиторного, житлового фонду, фонду
гуртожитків, спортивних споруд та інвентарю тощо;
- установлення та підтримка контактів з молодіжними організаціями різних
ВНЗ України та інших країн.
Студентське самоврядування разом з адміністрацією університету
намагаються максимально враховувати інтереси та реалізувати ініціативу
студентів. Вони беруть на себе деякі важливі функції у виховній роботі та
значною мірою "розвантажують" адміністрацію університету від низки проблем
у сфері організації дозвілля як однієї з ефективних форм виховного процесу,
котра охоплює велику кількість студентів разом із професорсько-викладацьким
складом (чим забезпечується зв’язок поколінь) і враховує різноманіття
інтересів (інтелектуальні ігри, спортивні заходи, фестивалі художньої
самодіяльності тощо).
-
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8. РОЛЬ КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП
Завдання інституту кураторства в сучасних умовах – допомогти
розібратись і організувати, а не нав’язувати погляди, не підміняти студента в
його діяльності. Важливим є також те, щоб робота кураторів не йшла в розріз зі
студентським самоврядуванням, а доповнювала б його, утворюючи єдину
демократичну виховну систему. Особливо потрібна допомога куратора у
взаємодії студентів із численними університетськими структурами і службами,
які здійснюють навчальну й поза навчальну діяльність, в організації
спеціальних заходів, особливо загально університетського характеру.
Найважливішими напрямами діяльності кураторів є:
- адаптація першокурсників до нових умов навчання;
- допомога студентам у розв’язанні їхніх соціально-побутових проблем і
організація дозвілля;
- допомога у формуванні в студентській групі атмосфери дружби,
доброзичливості, згуртованості та взаємної підтримки, в усвідомленні
причетності її до університетського співтовариства викладачів і співробітників,
об’єднаних однією організаційною культурою, системою поглядів і цінностей.
Отже, найважливішим завданням удосконалення роботи куратора є
допомога студентам в організації таких заходів, які дозволили б глибоко
усвідомити, зрозуміти, відчути і сприйняти традиції університету, його ціннісні
орієнтації, ті стосунки і норми, які традиційно лежать в основі відносин і
взаємодій у цьому навчальному закладі та за його межами (знайомство з
історією університету, участь у загальноуніверситетських заходах, організація
екскурсій і зустрічей з видатними особистостями тощо).
Удосконалення діяльності кураторів передбачає також цілеспрямовану
роботу за такими напрямами:

- проведення з кураторами спеціальних тренінгів і семінарів, на яких вони
одержують інформацію про вікові особливості студентів, про результати
діагностики їхніх індивідуальних якостей та інтересів, про специфіку взаємодії
зі старшими студентами, про нові методи та підходи у сфері консультування і
підтримки студентів;

- організація в університеті спеціальної діагностичної й консультативної
служби для кураторів і викладачів з метою постійної підтримки і розв’язання
складних професійних ситуацій;
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- регулярне проведення кураторських міжвузівських нарад за участі
адміністрації ВНЗ для окреслення та розв’язання загальних проблем;

- організація на базі університету міжвузівських конференцій з питань
удосконалення роботи кураторів та обміну досвідом роботи в даній сфері;

- видання пам’ятки та методичних рекомендацій для допомоги кураторові з
оновленою інформацією про особливості роботи зі студентами.

9. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
Виходячи з мети, принципів та методології концепції, формується
організаційна структура виховної роботи університету. Принцип єдності
виховання потребує постійної взаємодії студента та викладача в ході
навчального процесу, наукових досліджень, у позанавчальний час, а також
взаємозв‘язку форм і методів роботи. Виховний процес має спрямовуватися,
насамперед, на особистість студента, а потім – на колектив академічної групи.
При цьому саме студент як особистість перебуває в центрі навчальновиховного процесу.
Вся система організації виховної роботи університету, основною
складовою якої є професорсько-викладацький склад ЖДТУ, створює і
забезпечує найсприятливіші психолого-педагогічні умови для вільного
самовизначення і самоствердження кожного студента, для самореалізації його
задатків, нахилів, здібностей і можливостей.
Спрямовує, розробляє і організовує реалізацію стратегій навчально виховного процесу всіх структурних підрозділів і громадських об‘єднань
ЖДТУ ректорат університету.
Деканати координують виховну роботу на факультетах і інституті
визначають специфіку і напрямок цієї роботи серед контингенту студентів
різних спеціальностей. Спрямовують участь студентів і викладачів факультетів
і інституту в організації та проведенні виховних заходів. Контролюють виховну
роботу кафедр.
Кафедри організовують виховну роботу зі студентами академічних груп,
де працюють викладачі. Надають допомогу в організації виховних заходів на
факультетах і в університету вцілому. Здійснюють якісне кадрове забезпечення
виховної роботи.
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Викладачі проводять виховну роботу, викладаючи свої дисципліни у
студентських академічних групах, а також здійснюють індивідуальний вплив на
виховання кожного студента. Беруть активну участь в організації культурновиховних заходів кафедр, факультету і інституту та університету.
Для організації і координації виховного процесу створюється відповідна
структура підрозділів університету.
Керує всім комплексом виховної роботи проректор з навчально-виховної
роботи та соціального розвитку. Безпосередню організаційно-виховну роботу
здійснюють: відділ організаційно-виховної роботи ЖДТУ, заступники деканів
та директора інституту з виховної роботи, куратори студентських груп,
співробітники бібліотеки, гуртожитку.
Робота цих підрозділів тісно пов‘язана з діяльністю численних
громадських організацій ЖДТУ: студентського ректорату, профкому студентів
та аспірантів, студентської ради гуртожитку, студентського центру мистецтв,
студентських спортивних клубів та інші.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Організація виховного процесу в структурних підрозділах університету
потребує постійного вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових форм
впливу на студентів, відпрацювання нових методик. Разом з тим, потрібно
активізувати традиційні види діяльності, збереження досягнень минулого.
Виховання повинно носити творчий характер, орієнтуючись на проблеми
пов’язані із специфікою структурного навчального підрозділу.
Випускники університету мають бути не тільки знаючими спеціалістами, а
людьми творчими, духовно багатими із демократичним світобаченням,
здатними примножити історичні надбання українського народу і його внесок у
розвиток світової цивілізації. В перспективі, університет повинен стати школою
саморозвитку, самоуправління, самодисципліни, свідомої відповідальності
викладачів і студентів перед українською нацією у своїй творчій співпраці на
благо України.
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