ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ
- Природовідповідність виховання
- Культуровідповідність виховання
- Демократизація виховання
- Гуманізація виховання
- Активність, самодіяльна і творча ініціатива студентської молоді
- Безперервність і наступність виховання
- Єдність навчання і виховання
- Гармонізація родинного і суспільного виховання
- Диференціація та індивідуалізація виховного процесу

СИСТЕМА ВИХОВНИХ ЗНАНЬ
• Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних
інтересів
• Формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу
• Виховання правової культури: поваги до Конституції, державної символіки, знання та дотримання законів
• Формування мовної культури
• Утвердження принципів загально-людської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму,
доброти та інших доброчинностей
• Забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб і почуттів
• Формування почуття господаря й господарської відповідності, підприємливості та ініціативи, підготовка
до життя в умовах ринкових відносин
• Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона й зміцнення її фізичного, психічного та духовного
здоров'я
• Вироблення екологічної культури

Загальні дані про студентів: вік, освіта, місце проживання.
Фізичний розвиток і стан здоров'я.
Проживан
Умови сімейного виховання - склад сім'ї, освіта батьків, місце роботи батьків і посада, матеріальні
ня
житлово-побутові умови, характер взаємовідносин між батьками і дітьми.
Успішність, причини неуспішності, відношення до навчальної діяльності, до окремих навчальних
предметів.
Відношення до праці, як проявляє себе в різних видах праці, в навчальному закладі і домі, який
вид праці найбільш любить. Повага до праці інших людей.
Суспільна активність, чи має громадські доручення, як відноситься до їх виконання.
Участь в гуртках і спортивних секціях.
Статус в колективі групи, характер взаємовідносин з викладачами, товаришами, особливості
відносин з оточуючими людьми.
Чи має друзів, хто вони, на якій основі будується дружба.
Яка дисципліна в училищі, в домі, які порушення дисципліни допускає, які застосовувалися засоби
впливу.
Чи має необхідні навики культури поведінки.
Особливості пам'яті, уваги, мови.
Найбільш типові психічні стани - переважають процеси збудження, заторможеності чи
врівноваженості.
Характер інтересів, нахилів, здібностей.
Які моральні якості, риси характеру намагається виховувати в собі.
Плани на майбутнє.
Особливості розвитку морально-вольових якостей.
Як використовує вільний час, чим займається, з ким спілкується.
Характер читацьких інтересів.
Коло знайомств поза училищем.
Відношення до природи, звірів, птахів і т.і.
Найбільш яскраво виражені риси характеру.
3 якого віку даний студент характеризується як важковиховуваний.
Які позитивні якості відмічалися в студента раніше.
Які позитивні риси і якості є в нього зараз.
Які негативні риси і якості відзначалися у нього раніше.
Які негативні риси і якості є в нього зараз.

