
Сучасний підхід до позааудиторної виховної роботи.   

Нові форми позааудиторної виховної роботи 

       В сьогоднішніх умовах зростає ціна моральної спрямованості здобутих знань. 

Ще  Я.А.Коменський говорив: «Діти допитливі, з гострим розумом при правильному 

вихованні стають великими людьми». 

У зв'язку з цим перед педагогами постає завдання — навчитися мистецтва виховної роботи, 

оволодіти новими технологіями виховного процесу. 

     Позааудиторна виховна діяльність має бути спрямована на виховання гармонійної 

особистості та заснована на законах творчості, які передбачають залучення студентів до 

реальної співтворчості, інтелектуального діалогу, гармонізації спілкування, успіху, 

можливості почуватися вільно. 

     Зміст виховання складає науково обґрунтована система загальнокультурних і 

національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, 

що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва і 

самого себе. 

Особлива увага приділяється організації виховної діяльності студентів з урахуванням їх 

вікових та індивідуальних особливостей. Для кожної вікової категорії  прийнятними є 

використання індивідуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові та 

рольові ігри), масових (проекти, свята, концерти) форм діяльності. 

Так, студенти 1-х курсів, беручи участь у спільних видах діяльності, вчаться будувати свої 

взаємини з однолітками, входити в колектив ровесників; у них виникає потреба до 

взаємовимогливості та взаємодопомоги. Тому перед педагогом-вихователем постає важливе 

завдання: вирізняти мотиви вчинків, роз'яснюючи їх сутність і правильність в різних типових 

життєвих ситуаціях. 

Пріоритетними у проведенні форм виховної роботи для студентів 1-2 курсів є активні 

методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного 

мислення, ініціативи і творчості: ситуаційно-рольова гра, гра-мандрівка, екскурсія, бесіда, 

усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа 

ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, інсценізація, вікторина, екскурсія, 

хвилини з мистецтвом, година спостереження тощо. 

Враховуючи соціальну позицію даної групи, завданнями педагогів є розвиток вольової 

поведінки студентів, навчання умінню володіти своїми емоціями, усвідомлювати їх тощо. 

Рекомендовано спрямовувати виховну діяльність студентів даного віку на формування 

їхнього вміння оцінювати власні можливості, ставити мету, навчатися розробляти власні 

програми самовдосконалення. 

Рекомендованими формами виховної роботи для студентів 1-2 курсів також  є відверта 

розмова, тренінг, гра-експрес, рольова гра, вікторина, естафети, колективна творча справа 

(КТС), проект, колективне ігрове спілкування, похід, спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, 

ігрова програма, пошукова гра, екологічна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, 

інтелектуальна гра тощо. 

Працюючи з студентами 3-4 курсів слід звернути увагу на розвиток їх мислення, на 

становлення мотивів професійного зростання та життєвого самовизначення, допомагати їм 

складати плани свого індивідуального розвитку. 



З даною категорією студентів рекомендовано проводити такі форми виховних заходів, як: 

диспут, брифінг, відверта розмова, етичний тренінг, конкурс, ділова зустріч, тестування, 

екологічний десант, турнір ораторів, моделювання, проект, брейн-ринг, сократівська бесіду, 

філософський стіл, дебати, бенефіс, колаж, презентація, прес-шоу, круглий стіл, прес-

конференція, фоторепортаж, презентація-захист, відкрита кафедра, тематичний діалог, 

захист проектів, поетична вітальня, самотестування тощо. 

Усі форми виховання взаємопов'язані та взаємозумовлені. Жодна з них не є універсальним 

засобом виховного впливу на особистість, формування її якостей, хоч би якою досконалою 

вона була. Тому педагог повинен володіти технологією їх використання і вміло поєднувати 

їх, враховуючи особливості кожного вихованця чи колективу загалом. 

 


