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Щiяльнiсть педагогiчного колективу
коледжу з використання рiзних фор*
виховноi роботи як фактор i умова
розвитку професiонulJIа

Заслухавши та обговоривши доповiдь заступника директора з виховноi
роботи Левко Т. Ю. щодо дiяльностi педагогiчного колективу коледжу з
використання рiзних фор, виховноТ роботи як фактору i умов розвитку
професiон€L[а, педагогiчна рада визнае, що педагогiчний колектив
Щержавного вищого навч€tльного закладу <<Чернiвецький коледж дизайну та
економiки)) ма€ високий потенцiал для формування особистостi майбутнiх
фахiвцiв i виховування iх в кращих традицiях фахових, заг.Lлънолюдських,
нацiональних та громадських традицiях i констатуе, що виховний процес в
коледжi реалiзуеться за BciMa напрямами у вiдповiдностi до КонцегrцiI
нацiонально-патрiотичного виховання. З метою под€Lльшого забезпечення
ефективностi роботи Bcix складових освiтнього процесу, педагогiчна рада

УхВАЛИЛА:

матерiали1. Розглянути на засiданнях lrредметних (циклових) комiсiй матерiали
доповiдi, проблеми та перспективи виховноТ роботи та розробити вiдповiднi
плани заходiв з цих питань.

2. З метою забезпечення системностi вiйсъково-патрiотичного виховання i

формування у студентiв нацiональноi iдентичностi на кращих прикладах
мужностi украТнських патрiотiв та пам'ятних iсторичних подiй yKpaiHcbKo-
патрiотичного календаря вдосконалювати заходи, спрямованi на вшанування
пам' ятi видатних представникiв украiЪськоi кулътури. Поширювати практику
проведення студентських акцiй за мир, еднiсть, цiлiснiсть та неподiльнiсть
Украiни.

З. Всебiчно розвивати сT дентсъке самоврядування з метою забезпечення
виконання студентами cBoik обов'язкiв та захисту Тх прав. Посилити роботу в
гуртожитках щодо вирiшення соцiально-побутових питань та забезпечення
безпеки життедiяльностi студентiв. Активiзувати роботу студентських рад з
метою з€Lлучення бiльшоi кiлькостi студентiв до участi в органiзацiТ та
проведеннi заходiв студентського життя, у тому числi художньоi
самодiяльностi та спортивно-масовоi роботи.

4. Поширити практику органiзацiT стулентських клубiв за iнтересами з

метою запобiгання негативного вtIливу iнформацii, що мiстить елементи
жорстокостi, бездуховностi, насильства та пропагування кращих здобуткiв
нацiональноi культури, поцуляризацiI притаманних yKpaiHcbкoмy народовi
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РОДИННИХ цiнностеЙ. Запобiгати створенню умов для виникнення випадкiв
соцiальноI rrапруги в студентських колективах.

5. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.
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