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КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Конотопського індустріально -  педагогічного фахового коледжу Сумського державного університету

на 2021-2022 навчальний рік

І. ВИХОВНА РОБОТА
Виховний процес в КІГІФК СумДУ зумовлюється головними завданнями його діяльності згідно з Конституцією України і Законом «Про вищу 
освіту», Концепцією виховання молоді у національній системі освіти. Робота в цьому напрямку здійснюється на засадах демократизму та 
використання виховного потенціалу студентського самоврядування.

- Основними завданнями виховної роботи в коледжі'є:
У Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, мови;
У Формування громадської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку 

суспільних відносин;
У Виховання авторитетних, високоосвічених людей, носіїв високої загальної, політичної, правової, інтелектуальної, естетичної та фізичної 

культури;
У Культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, поваги до жінки, 

любові до рідної землі;
У Утвердження принципів загальнолюдської моралі: патріотизму, правди, справедливості, доброти;
У Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
У Збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні і створенні національно -  культурних традицій регіону, міста, навчального 

закладу;
У Пропаганда здорового способу життя;
У Удосконалення індивідуальної профілактичної роботи зі студентами, батьками;
У Розвиток студентського самоврядування;
> Залучення якомога більшого загалу студентської молоді до розробки, впровадження та втілення в дію нових молодіжних проектів;
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> Участь студентської молоді в фестивалях, конкурсах, змаганнях та акціях на Міжнародному, Всеукраїнському, обласному та міському 
рівнях;

> Виховна робота в гуртожитках.

Виконання основних завдань виховання здійснюється за такими пріоритетними напрямками:
1. І ромадянсько -  патріотичне та національне виховання;
2. Правове виховання та профілактика протиправної поведінки студентів, превентивне виховання;
3. Морально-етичне виховання;
4. Екологічне виховання;
5. Трудове та економічне виховання;
6. Художньо - естетичне виховання;
7. Формування здорового способу життя, фізичне та санітарно -  гігієнічне виховання;
8. Виховна робота в гуртожитках;
9. Робота з представниками студентського самоврядування.

ГРОМАДЯНСЬКО -  ПАТРІОТИЧНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 
Громадянсько -  патріотичне виховання - основа, на якій ґрунтується суспільство держави; виховання почуття патріотизму до своєї 

держави й пошани до співвітчизників, які відстоювали та відстоюють незалежність України. ;

Завдання :
> Формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистістними якостями й рисами 

характеру, світоглядом і способом мислення.
> Формування національної свідомості, виховання почуття патріотизму. Виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства.

Національне виховання - є пріоритетним аспектом виховної роботи, зорієнтованим на українську культуру, мову, національно — патріотичні 
традиції. В основу національного виховання покладені принципи гуманізму, демократизму, наступності та спадковості поколінь. Головна мета 
національного виховання -  набуття молоддю соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої 
культури міжнаціональних взаємин.

Завдання:
> Досягнення високої культури міжнаціональних відносин спілкування;
> Оволодіння студентами загальнолюдськими цінностями та духовними надбаннями українського народу;
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У Формування національної свідомості та самосвідомості, самовиховання та духовне самовдосконалення; 
> Розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.________________________________
Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання

Вересень Проведення першого Державного уроку «Синьо -  жовтий прапор -  символ незалежної 
України».

кл. керівники

Тематичні виховні години з нагоди святкування визволення міста Конотоп від 
нациських загарбників.

заст. директора з НВР 
кл. керівники

Години спілкування за темами:
1. Історичне минуле Конотопщини.
2. Цікаві люди мого міста.
3. Конотопщина: час, події, долі.

кл. керівники

Бесіди з історії та традиції коледжу для студентів І курсу. кл. керівники
Участь в заходах присвячених Дню міста (за планом святкування): участь у мітингу - 
реквієм «У майбутнє несемо звитягу поколінь» до Меморіалу слави з нагоди Дня міста 
та 78-ї річниці його визволення від нацистських загарбників

заст. директора з НВР

Виховна година присвячена відзначенню 30-ї річниці Дня Незалежності України «Ми 
українці»

заст. директора з НВР 
кл. керівники

Урочисті заходи присвячені Посвяті в студенти заст. директора з НВР, зав. 
відділень, класні керівники, 
художній керівник, керівник 
гуртка, студентське 
самоврядування

Урочисті заходи з нагоди святкування 50-річчя Професійної освіти» заст. директора з НВР, зав.
відділення,
кл. керівники,
художній керівник, керівник 
гуртка,
студентське самоврядування

Благодійна допомога на підтримку тимчасових переселенців та воїнів АТО : заст. директора з НВР
кл. керівники
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волонтери
Заходи пов’язані з 80-ми роковин трагедії Бабиного Яру 
Тематичний урок нам’яті «80 років пам’яті: забуттю не підлягає» 
Конференція «Уроки голокосту»

заст. директора з 11 Ні* 
кл. керівники 
викладачі історії

Виховна година « До дня партизанської слави» заст. директора з НВР 
кл. керівники

Жовтень Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва. День захисника України. 
Заходи в коледжі за окремим планом (14 жовтня)

заст. директора з НВР 
кл. керівники, художній 
керівник, керівник гуртка 
викладачі ФВ,

Конкурс творчих робіт та презентацій «Героям Слава!» заст. директора з НВР 
кл. керівники 
викладачі історії

. Година корпоративної культури спілкування «Сила та воля -  звільнена доля» . заст. директора з НВР 
кл. керівники 
викладачі історії

Історичний турнір «Сила нескорених» викладачі історії
Виховна година до дня початку Студентської революції на граніті кл. керівники
Вихона година приурочена Дню визволення України від фашистських загарбників (28 
жовтня)

кл. керівники

Листопад Мітинг реквієм «Україна в лабетах Голодомору» до Дня пам’яті жертв Голодомору та 
політичних репресій (24 листопада)

заст. директора з НВР 
художній керівник 
кл. керівники

Загальна виховна година для студентів, присвячена Дню пам’яті та скорботи жертв 
голодомору «Пам’ятаємо про голодомор» .

заст. директора з НВР 
художній керівник 
кл. керівники

Відвідування студентами Конотопського краєзнавчого музею, музею авіації. заст. директора з НВР 
кл. керівники

Організація екскурсійних поїздок «Стежками мого міста». заст. директора з НВР
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кл. керівники
Інформаційна година до Дня української писемності та мови «Минуще все, лиш слово 
не минає...» .(9 листопада)

заст. директора з НВР 
кл. керівники

Заходи до відзначення Дня Національної гвардії України заст. директора з НВР 
художній керівник

Цикл заходів до Дня Гідності та Свободи:
- тематичні години пам’яті «Революція Гідності -  пам’ятаємо, не забудемо, 

розповімо!»;
-лекції та бесіди: «Герої не вмирають», «Європейський вибір України»,
- перегляд документальних фільмів «Зима, що нас змінила», «Майдан»;

заст. директора з НВР 
кл. керівники

Грудень Заходи до відзначення Дня Збройних Сил України. За окремим планом. заст. директора з НВР 
кл. керівники

Виховні години приурочені Міжнародному дню пам’яті жертв злочинів геноциду, 
вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів (9 грудня)

заст. директора з НВР 
кл. керівники

Виховні години приурочені вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС (14 грудня)

заст. директора з НВР 
кл. керівники

(’ічень Година спілкування «Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту» (27 січня) кл. керівники
Виховна година до річниці бою під Крутами «Вони захищали Батьківщину» (29 січня) кл. керівники
І Іаціонально-патріотичний захід до Дня соборності України «Бережіть Собори душ 
наших» (22 січня);
Флешмоб « Україна-суверенна, незалежна держава»

заст. директора з НВР 
художній керівник 
кл. керівники

Лютий Позааудиторний загальний захід з нагоди 33-річниці виведення війск колишнього 
СРСР з республіки Афганістан «Ти вічний біль Афганістан» (15 лютого)

А 5- ^  о с - с ґ "  ?Ф<г̂ с-£->

заст. директора з НВР 
художній керівник 
кл. керівники

День Героїв Небесної Сотні. (20 лютого) заст. директора з НВР 
художній керівник 
кл. керівники

Тематична поличка до Дня початку кримського спротиву кл. керівники
Тематична година спілкування до Дня рідної мови: «Материна мова! ».. (21 лютого) заст. директора з НВР 

художній керівник 
кл. керівники
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Березень Шевченківські читання: «Велич поета -  до кожного серця». заст. директора з НВР 
художній керівник

Година спілкування «Хто такий доброволець?» приурочена Дню українського 
добровольця (14 березня)

заст. директора з НВР 
художній керівник 
кл. керівники

Квітень Загальна виховна година в коледжі, присвячена 36-м роковинам Чорнобильської 
катастрофи «Чорнобильський вітер по душах мете ...»

кл. керівники

Виховна година «Ми не забудемо ніколи» спрямований на висвітлення подвигу та 
трагедії борців антифашистського опору, в’язнів концтаборів, гетто та інших місць 
примусового тримання приурочена Міжнародньому дню визволення в'язнів 
фашистських концтаборів (11 квітня)

кл. керівники

Травня Заходи з нагоди відзначення Днів пам’яті та примирення:
Надання шефської допомоги ветеранам війни та зустрічі з ветеранами та учасниками 
бойових дій (8-9 травня)

заст. директора з НВР 
художній керівник, керівник 
гуртка, волонтери, 
кл. керівники

Підготовка сувенірів і подарунків для людей, хцо пережили війну. кл. керівники, керівник гуртка, 
волонтери

Акція «Низький уклін, Вам ветерани!» - поздоровлення ветеранів з Днем Перемоги. заст. директора з НВР, керівник 
гуртка, волонтери,студентський 
парламент

Участь у Мітингу до Дня Перемоги та покладання квітів до меморіалу загиблим воїнам. заст. директора з НВР

«Навколо Європи за 80... хвилин» - пізнавально -  розважальна програма до Дня 
Європи.

заст. директора з НВР 
художній керівник, 
кл. керівники

Виховна година «Україна- єдина!» приурочена Дню скорботи і пам’яті жертв 
депортації кримськотатарського народу (18 травня) у

заст. директора з НВР 
кл. керівники

Година спілкування «Відстояти чесне ім'я» приурочена Дню пам'яті жертв політичних 
репресій (19 травня)

заст. директора з НВР 
художній керівник
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кл. керівники
День вишиваної сорочки - «Ми -  Українці!» та ярмарок «Кулінарні шедеври України» 
(16 травня)

заст. директора з НВР 
керівник гуртка 
художній керівник 
кл. керівники

Проведення годин корпоративного спілкування, диспутів на теми: «Шануємо 
українські традиції», «Духовні скарби нації», «Вишиванка моя, вишиванка»;

заст. директора з НВР 
кл. керівники

Флеш-моб «Вишиванка об’єднує всіх» заст. директора з НВР 
художній керівник 
кл. керівники 
ст. парламент

Червень Випускні вечори «Крок в доросле життя». заст. директора з НВР 
художній керівник

Молодь України -  майбутнє України. Заходи до Дня молоді. заст. директора з НВР 
художній керівник

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ,
ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ

І Іравове виховання - спрямоване на формування правової культури, оволодіння знаннями і дотримання законів України.

Завдання:
г  Удосконалення форм та методів роботи по попередженню правопорушень.
^ Формування в студентів правової культури та правової свідомості, виховання поваги до Конституції, Законів України, державних 

символів (герб, прапор, гімн).
> Виховання неприпустимого ставлення до антигромадських проявів, злочинності та правопорушень, готовності до боротьби з ними.

Превентивне виховання - це профілактика потраплянь у ситуації, що можуть створити небезпеку здоров’ю та життю. Виховна робота у 
цьому напрямі передбачає не лише оволодіння навичок особистого захисту у тій чи іншій небезпечній ситуації, її головне
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Завдання : прищепити основи соціальної культури, навчити бути обачними і дисциплінованими.

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання
Вересень Аналіз контингенту у групах. кл. керівники

Ознайомлення студентів з тимчасовим порядком організації навчального процесу в 
Конотопському індустріально-педагогічному фаховому коледжі Сум ДУ( 3 метою 
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)у навчальному 2021-2022 
році освітній процес у коледжі проводити із дотриманням правил)

кл. керівники

Анкетування студентів з метою виявлення групи ризику. Заповнення облікових карток 
на студентів з групи ризику.

заст. директора з НВР 
практичний психолог

Години спілкування:
« Життя в умовах карантину»,
« Турбуюсь про своє здоров’я», 
«Як уникнути бійки й конфлікту», 
« Стоп насильству»
«Як побороти свою агресію?»

кл. керівники

Ознайомлення студентів з нормативними документами,-що регламентують-їх права та 
обов’язки в коледжі. Правила внутрішнього розпорядку в коледжі та гуртожитку, 
Положення про студентський гуртожиток.

заст. директора з НВР 
кл. керівники

Скласти списки студентів, схильних до тютюнопаління, алкоголю та правопорушень. заст. директора з НВР 
кл. керівники

Організація заходів, присвячених видатним датам в історії України та 
загальнодержавним святам (згідно з Проектом Постанови Верховної ради України «Про 
відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2021 році».

заст. директора з НВР
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Формування активу групи.
Формування бази даних :

Студенти з неповних сімей,
Студенти позбавлені батьківського піклування,
Студенти -  напівсироти,
Студенти -  інваліди,
Студенти -  сироти,
Студенти з малозабезпечених сімей,
Студенти з багатодітних сімей,
Студенти, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС, 
Студенти, батьки яких є учасниками чи перебувають в АТО; 
Студенти талановиті та з ознаками обдарованості.

кл. керівники

Жовтень Година спілкування: «Положення про коледж. Правила внутрішнього розпорядку в 
коледжі».

заст. директора з НВР 
зав. відділеннями 
кл. керівники

Благодійна акція «Душу зцілює добро» до Міжнародного дня людей похилого віку кл. керівники 
волонтери

Зустріч з представником служби у справах сім’ї та-молоді. заст. директора з НВР
Рейди-перевірки по виявленню студентів, які пропускають заняття без поважних 
причин.

заст. директора з НВР 
зав. відділеннями 
кл. керівники

І Гроведення заходів щодо Державної програми протидії торгівлі людьми та до Дня 
боротьби торгівлі людьми»

заст. директора з НВР

Бесіда-диспут «Не проміняй свободу на рабство. Як захистити себе від насильства». Практичний психолог
Анкетування студентів: «Що для вас бути в беспеці?». кл. керівники
Продовжити укомплектацію документації наркопосту. заст. директора з НВР

Листопад Загальна виховна година «Права людини- найвища цінність». заст. директора з НВР 
кл. керівники

1 рудень ^ Виховна година «За життя без насилля». кл. керівники
Зустріч з представником кримінальної міліції «Закон. Знання. Відповідальність». заст. директора з НВР
Благодійні заходи до Дня св. Миколая. | волонтери
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\

Січень Ділова гра «Знаємо права, виконуємо обов’язки». заст. директора з НВР 
художній керівник

Березень Цикл лекції «Права, свободи, обов'язки громадянина України»;
- година корпоративної культури спілкування на тему: «Толерантність врятує світ»; 
-організація перегляду відеофільмів з циклу «Невигадані історії», з метою профілактики 
ризикованих форм поведінки серед студентської молоді.

кл. керівники

Квітень День правових знань. Проведення круглого столу «Запитуйте -  відповідають фахівці». заст. директора з НВР
Травень Вховні години з превентивного виховання. кл. керівники

Акція Обміняй цигарку на цукерку приурочена Всесвітньому дню боротьби з 
тютюнопалінням

соціальний педагог 
ст. парламент

Червень Конституція України -  основа моєї держави кл. керівники
Еодини спілкування до Дня захисту дітей. кл. керівники

МОРАЛЬНО -  ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
В основу покладено гуманістичний підхід 
Завдання:

> Формування в студентів високої моральної свідомості; виховання чесної, працелюбної людини -  громадянина України;
> Формування в студентів моральних якостей, що базуються на нормах загальнолюдської моралі, основними принципами якої є:

справедливість, правда, патріотизм, доброта, доброзичливість;
> Психологічна підготовка молоді до сімейного життя, формування навичок у спілкуванні які основані на взаємоповазі та відповідальності.

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання
Вересень Виховна година «КІПТ вчора і сьогодні». кл. керівники

Планування роботи волонтерської організації на рік. заст. директора з НВР 
соціальний педагог

Відеоролик до 50-річчя «Професійної освіти» заст. директора з НВР 
художній керівник 
зав. відділення

Година спілкування приурочена Всеукраїнському дню бібліотек (ЗО вересня) бібліотекарі
Жовтень 1 Акція «Найкращі педагоги КІПТу!»- вітання з Днем працівників освіти (перша неділя 

жовтня)
заст. директора з НВР 
художній керівник 
кл. керівники
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ст. парламент
Виховна година «Людина починається з добра». кл. керівники
Організація і проведення циклу бесід, присвячених історії культури України заст. директора з НВР 

художній керівник

Заходи до відзначення Міжнародного дня людей похилого віку заст. директора з НВР 
голова ц.к. соціальних 
дисциплін 
художній керівник

Година спілкування приурочена Міжнародньому дню музики (1 жовтня) кл. керівники
Листопад Акція «Крила надії» (за окремим планом). заст. директора з НВР 

кл. керівники 
волонтери

Заходи до відзначення Міжнародного дня толерантності. (16 листопада) заст. директора з НВР 
кл. керівники, 
практичний психолог 

соціальний педагог
1 'рудень Виховна година до міжнародного дня інвалідів «Не залишайся осторонь, допоможи!» . кл. керівники \, • •

Виховні заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом (за окремим планом).
Акція Я -  волонтер до Міжнародного дня волонтерів в ім’я економічного і соціального 
розвитку

заст. директора з НВР 
кл. керівники 
художній керівник 
медпрацівник 
практичний психолог 
соціальний педагог

«Чудотворець Миколай» - виховні заходи в групах. кл. керівники
Акція: «Крила доброти». заст. директора з НВР 

художній керівник 
керівник гуртка 
волонтери
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Благодійна новорічна акція «Подарунок -  сюрприз». заст. директора з НВР 
художній керівник 
керівник гуртка 
волонтери

Лютий Заходи до Дня Святого Валентина (за окремим планом). заст. директора з НВР 
кл. керівники 
керівник гуртка 
студентське самоврядування

Березень Виховна година: «Любі! Рідні! Найкращі!». кл. керівники
Конкурс відеопривітань, присвячених 8 Березня. заст. директора з НВР 

кл. керівники
Квітень Круглий стіл: «Що необхідно зробити, щоб молодь нас почула!». заст. директора з НВР 

кл. керівники
Травень Заходи до Дня матері (за окремим планом). заст. директора з НВР

Проведення тематичних виховних годин: „Материнська любов - найсвятіша” кл. керівники
Червень Виховні години до Дня молоді. кл. керівники

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
Завдання:

> Формування екологічної культури особистості учня;
> Дбайливе ставлення до природи;
> Особиста причетність та відповідальність за збереження і примноження природних багатств;
> Вироблення вміння співіснувати з природою;
> Усвідомлення особливостей і основних екологічних проблем навколишнього середовища.

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання
Вересень Участь у Всесвітньому дні прибирання(19 вересня) заст. директора з НВР 

кл. керівники

Протягом року Екскурсії до музею під відкритим небом, до ботанічного саду кл. керівники
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Грудень Студентська конференція «Екологічний стан навколоземного космічного простору» кл. керівник 
викладач екології

Всесвітній день водно-болотних угідь, (за окремим планом) Циклова комісія 
природничих дисциплін

2 Лютого Конкурс малюнків, плакатів «Екологічні проблеми III тисячоліття» приурочений 
Всесвітньому дню водно-болотних угідь

заст. директора з НВР 
художній керівник 
кл. керівник

Березень Виховна година «Бережу довкілля». кл. керівники
Презентація студентського проекту «Ми за Конотоп без сміття», до Всесвітнього Дня 
довкілля

Заст. директора з виховної 
роботи, викладачі екології

Квітень Конкурс екологічних агітбригад «Ми за чистую воду і свіже повітря». заст. директора з НВР 
кл. керівники 
художній керівник

Форум студентських проектів «Збережемо Землю!» до Всесвітнього дня землі. заст. директора з НВР 
кл. керівники 
художній керівник

Проведення акції «Зробимо Україну чистою» заст. директора з НВР
кл. керівники, студентське
самоврядування

Травень Виховні години до дня охорони навколишнього середовища:
1) « Про стан довкілля в Україні : цифри і факти.»
2) « Бережи природу для людського роду.»
3) « Екологічна культура-показник цивілізованості держави.»
4) «Здоров’я природи - здоров’я людини.»

кл. керівники

Завдання:
ТРУДОВЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ
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> Психологічна і практична підготовка молоді до свідомої праці в нових умовах господарювання;
> Закріплення інтересу до обраної професії, розвиток професійного мислення, стимулювання подальшого набуття знань і підвищення 

кваліфікації;
> Формування поваги, інтересу до обраної професії, ознайомлення студентів з основами економіки;
> Формування в студентів почуття господаря, власника та організатора виробництва;
> Прищеплення молодим спеціалістам навичок культури праці, вміння налагоджувати ділові взаємовигідні контакти.________________

Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання
Жовтень Виховна година: «Що ти обираєш?». кл. керівники

Виховна година до дня автомобіліста. кл. керівники
Грудень Година спілкування «Чи вмієш ти керувати грошима?». кл. керівники
Січень Зустріч з представниками Центру зайнятості «Перспективи працевлаштування» . заст. директора з НВР

Лютий Розважальна програма «От якби я зміг...». заст. директора з НВР 
культорганізатор 
студентське самоврядування

Березень Виховна година «Піднімемо економіку країни разом». кл. керівники
Квітень Теми бесід:

«Праця людину годує»
«Пенсійне страхування, як інструмент соціального захисту громадян в Україні»

заст. директора з НВР 
кл. керівники

Акція «Від екології душі -  до екології довкілля». заст. директора з НВР 
заст. директора з АГР 
зав. відділеннями 
кл. керівники

Протягом року Благоустрій території коледжу та гуртожитків. і  заст. директора з НВР
: заст. директора з АГР 
зав. відділеннями 
кл. керівники
студентське самоврядування

Акція - "Коледж - наш дім". . заст. директора з Аі Р
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Залучення студентів до ремонту приміщень коледжу , меблів, кімнат гуртожитку, 
учбових аудиторій.

заст. директора з АЕР 
кл. керівн.
завідувач гуртожитку.

Організація санітарних днів в гуртожитку Вихователі, студ. рада 
гуртожитку

Завдання:
> Формування г
> Виховання рі'
> Формування
> Пропаганда к

ХУДОЖНЬО -  ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАНИХ

’уманістичних естетичних ідеалів; 
тобічно розвиненої особистості; 
учнів умінь і навичок, необхідних для творчої діяльності;

загцих зразків літератури та мистецтва, сприяння вихованню естетичного відношення до природи, побуту, дозвілля.
Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання

Вересень «Вітаємо нового студента КІПТу» - урочистості з нагоди Дня знань. заст. директора з НВР 
зав. відділенням, 
кл. керівники 
художній керівник

Проведення кампанії по залученню студентів до культурно -  масової роботи та роботи 
в гуртках «Реєстрація талантів».

заст. директора з НВР. 
художній керівник

Урочиста академія «Посвята першокурсників» заст. директора з НВР 
зав. відділенням 
кл. керівники 
художній керівник 
студентське самоврядування

Виховні години:
«Толерантність людини -  найважливіша умова миру та злагоди в родині» 
«Естетичне сприйняття дійсності»
«Я творча особистість»

заст. директора з НВР 
зав. відділенням 
кл. керівники 
художній керівник 
студентське самоврядування
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Жовтень «Ми даруємо Вам тепло своїх сердець»-концертна програма до Дня працівника освіти заст. директора з НВР 
зав. відділенням 
кл. керівники 
художній керівник 
студентське самоврядування

«Відкрий в собі зірку» - конкурсна програма. заст. директора з НВР 
зав. відділенням 
кл. керівники 
художній керівник 
студентське самоврядування

Листопад Щорічний конкурс «Студент року -  2021» - вечір відпочинку з нагоди Дня студента- 
відзнака кращих студентів коледжу.

заст. директора з НВР 
худ. керівник
студентське самоврядування

Г рудень Новорічна розважальна програма. заст. директора з НВР 
худ. керівник
студентське самоврядування

Участь у міських заходах до Нового року •' • заст. директора з НВР 
худ. керівник
студентське самоврядування

Січень . «Різдвяна вечірка» - розважальна програма за народними традиціями. заст. директора з НВР 
худ. керівник
студентське самоврядування

Лютий «Під знаком Купідона» - розважальна програма. заст. директора з НВР 
худ. керівник
студентське самоврядування

Заходи до Дня Святого Валентина (за окремим планом). заст. директора з НВР 
художній керівник 
с тудентське самоврядування

Березень Заходи до 8 березня заст. директора з НВР 
художній керівник 
студентське самоврядування
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Година читання «Моя Україна у творах Шевченка» заст. директора з НВР 
кл. керівники

Загальноміський тур конкурсу «Студентська весна» заст. директора з НВР 
художній керівник

Квітень «Козацькі жарти» - першотравнева гуморина. заст. директора з НВР 
кл. керівники 
художній керівник

«Студентська весна» - щорічний фестиваль. заст. директора з НВР 
художній керівник

23.04 Акція Подаруй дитині книгу приурочена Всесвітньому дню книги і авторського права. Волонтерський відділ
Травень Участь у святкуванні Дня Перемоги (за окремим планом). заст. директора з НВР 

кл. керівники
Щорічний регіональний фестиваль патріотичної пісні. заст. директора з НВР 

художній керівник
Зустріч з випускниками минулих років. заст. директора з НВР 

художній керівник 
студентське самоврядування

Червень «Віват, Випускники!» - урочистості присвячені випуску молодших спеціалістів. заст. директора з НВР 
зав. відділеннями 
кл. керівники 
художній керівник

Протягом року Масові заходи до календарних свят. заст. директора з НВР 
художній керівник

1 Іротягом року Робота з обдарованою молоддю коледжу. заст. директора з НВР

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ життя,
ФІЗИЧНЕ ТА САНІТАРНО -  ГІГІЄНІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Завдання:
У Формування здорового способу життя, створення системи повноцінного фізичного розвитку;
'г- І Іропаганда здорового способу життя, антиалкогольна та антинаркотична залежність;
г  І Іідвищення рівня професійної придатності майбутніх спеціалістів через регулярне заняття спортом та фізкультурою; 
г  Зміцнення здоров’я юнаків і дівчат, гармонійний розвиток усіх систем і функцій організму.



Місяць Зміст роботи Відповідальний за виконання
Протягом
року

Участь команд технікуму з видів спорту в міській та обласній спартакіада серед 
навчальних закладів І-ІІ р.а.

керівник ФВ 
викладачі ФВ

Лекції з валеології на тему «Оздоровче і прикладне значення занять фізичною 
культурою і спортом».

керівник ФВ 
викладачі ФВ

Вересень Проведення роботи по залученню студентів до занять у спортивних секціях, згідно 
інтересів і фізичних можливостей.

керівник ФВ 
викладачі ФВ

Проведення Олімпійського тижня, Дня фізичної культури і спорту. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Вікторина на олімпійську тематику І курси. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Проведення веселих стартів І курс керівник ФВ 
викладачі ФВ

Кубок коледжу з футболу І — IV курси. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Змагання з легкоатлетичного кросу І-ІІ курси. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Лекції на Олімпійську тематику І -  IV курси. ' • керівник ФВ 
викладачі ФВ

Дружня зустріч по футболу приурочена Дню міста( 6 вересня) керівник ФВ 
викладачі ФВ

11 вересня День фізичної культури і спорту ! заст. дир. з НВР, керівник ФВ
День міжнародного студентського спорту заст. дир. з НВР 

керівник ФВ 
викладачі ФВ

Зустрічі зі відомими спортсменами Конотопа заст. дир. з НВР 
керівник ФВ 
викладачі ФВ

і Всесвітній день туризму заст. дир. з НВР, керівник ФВ
! Жовтень Зустріч з лікарем -  венерологом. заст. директора з НВР
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Першість коледжу з настільного тенісу І -  IV курси. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Обласні змагання з легкоатлетичного кросу. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Лекції -  бесіди на тему «Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою 
і спортом».

керівник ФВ 
викладачі ФВ

Робота групи здоров’я для студентів і викладачів. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Відкритий захід «Нащадки Героїв України» до Дня Захисника України заст. директора з НВР 
керівник ФВ 
викладачі ФВ 
кл. керівники

Листопад Спортивна програма «Веселі старти» до Дня студента І курс. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Кубок коледжу з волейболу І -  IV курси. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Обласні змагання з настільного тенісу. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Бесіди на тему «Розвиток фізичних якостей студентів під час занять спортивними 
іграми».

керівник ФВ 
викладачі ФВ

Година спілкування «Життя і здоров’я людини». кл. керівники
Грудень Лекція з валеології на тему «Фізичне виховання в системі формування особистості». керівник ФВ 

викладачі ФВ
Кубок коледжу з бадмінтону І -  IV курси.
Свято присвячене Дню збройних сил України «Козацький гарт» II курс керівник ФВ 

викладачі ФВ
Зустріч з лікарем наркологом. заст. директора з НВР
Бесіда «Куріння -  ворог життя». кл. керівники

Січень Кубок коледжу з баскетболу І -  IV курси. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Лекція з валеології на тему «Загартування студентів -  здоров’я в майбутньому». керівник ФВ 
викладачі ФВ
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Забезпечення відвідування студентами льодового катка. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Лютий Участь в обласних змаганнях з міні -  футболу (зони). керівник ФВ 
викладачі ФВ

Лекція з валеології на тему «Основи забезпечення працездатності та її відновлення 
засобами фізичної культури та спорту.

керівник ФВ 
викладачі ФВ

Зустріч з лікарем гінекологом. заст. директора з НВР
Березень Участь в обласних змаганнях з міні -  футболу (фінал). керівник ФВ 

викладачі ФВ
Першість коледжу з шахмат, шашок. керівник ФВ 

викладачі ФВ
Обласні змагання з баскетболу керівник ФВ 

викладачі ФВ
Бесіда на тему «Роль і місце спортивних ігор в житті студентів». керівник ФВ 

викладачі ФВ
Бесіда на тему «Особиста гігієна під час занять спортом». керівник ФВ 

викладачі ФВ
Квітень Внутрішні змагання з армреслінгу І -  ІУ курси. керівник ФВ 

викладачі ФВ
Бесіда на тему «Здоровий спосіб життя» керівник ФВ 

викладачі ФВ
Травень Обласні змагання з легкої атлетики. керівник ФВ 

викладачі ФВ
Бесіда на тему «Заняття фізичною культурою, як альтернатива вживанню 
наркогенних речовин».

кл.керівники

Проведення туристичних походів. керівник ФВ 
викладачі ФВ

Червень Проведення туристичних походів. керівник ФВ 
викладачі ФВ

II. ВИХОВНА РОБОТА В ГУРТОЖИТКАХ
Завдання:



> Формування громадянської активності, національної свідомості;
> Формування навичок самоврядування, самоорганізації, соціальної активності і соціальної відповідальності;
> Виховання естетичного смаку;
> Виховання загальнолюдських норм поведінки.

Напрями роботи:
1. Організаційна робота;
2. Громадянсько -  патріотичне виховання;
3. Морально -  правове виховання;
4. Екологічне виховання;
5. Формування здорового способу життя;
6. Художньо -  естетичне виховання;
7. Сімейно -  родинне виховання;
8. Фізичне, трудове і професійне виховання;
9. Індивідуальна робота.
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'Місяць Зміст роботи Напрям
роботи

№ гуртожитку Відповідальні за 
виконання

Вересень Поселення, студентів до гуртожитку. Знайомство з студентами, 1 1- вихователь
оформлення та вивчення їх особових справ. 2 комендант
Організаційні збори мешканців гуртожитку : знайомство з правилами 1 1 вихователь
внутрішнього розпорядку, вибори членів студентської ради 2 комендант
гуртожитку.
Підготовка документації: списки мешканців гуртожитку, куточок ради 1 1 вихователь
гуртожитку, договори -  зобов’язання, особові картки студентів, 2 комендант
перепустки.
Заходи до Дня міста (за планом святкування). 2 1 вихователь

2 рада гуртожитку
Заходи присвячені перемозі в ВВВ (за окремим планом). 2 1 вихователь

рада гуртожитку
Бесіда «Права і обов’язки студентів» 2 2 вихователь

______ рада гуртожитку
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Бесіда «Ввічливість і такт». оа 1 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «Доторкнутись до природи можливо лише серцем». 4 1 вихователь 
рада гуртожитку

Вечір знайомств для першокурсників «Будьмо знайомі». 6 1 вихователь 
рада гуртожитку

Жовтень 

► в .

Бесіда «Історія та традиції українського козацтва». 2 1 вихователь 
рада гуртожи тку

Трудовий десант з надання допомоги ветеранам праці. 2 2 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «За хмарою тютюнового диму». О0 1 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіди : «Отруєння грибами», «За здоровий спосіб життя» 5 2 вихователь 
рада гуртожитку

Вечір відпочинку до всесвітнього дня поезії. 6 1 вихователь 
рада гуртожитку

Зустріч з поетами Конотопщини. 6 2 вихователь 
рада гуртожитку

Конкурс стіннівок до Дня працівників освіти. 6 2 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «Я + Ти» і батьки». 7 1 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «Родина як зірка єдина». 7 2 вихователь 
рада гуртожитку

Диспут «Молодіжне середовище та його проблеми». о0 1 вихователь 
рада гуртожитку

Листопад Екскурсія до краєзнавчого музею м .Конотоп. 4 1 вихователь 
рада гуртожитку

Вечір відпочинку до Дня студента 6 2 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «Кохання і шлюб». 7 1 вихователь 
рада гуртожитку
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Круглий стіл «Професійне становлення майбутнього педагога». 7 1 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в 
Україні».

2 2 вихователь 
рада гуртожитку

Відверта розмова «Виховання дівчинки -  майбутньої матері». 7 2 вихователь 
рада гуртожитку

Проведення моніторингу студентів схильних до тютюнопаління. 5 2 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «Бій під Крутами». 2 1 вихователь 
рада гуртожитку

Грудень Круглий стіл «До лав збройних сил України». 2 1 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «Крадіжка -  це злочин, який карається законом». о 1 вихователь 
рада гуртожитку

Усний журнал «День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС».

2 2 вихователь 
рада гуртожитку

Українські вечорниці до свята Андрія. 6 2 вихователь 
рада гуртожитку*

Випуск стіннівок «СНІД лютує на планеті». 5 2 вихователь 
рада гуртожитку

Урок народознавства «Українські народні звичаї у сучасному побуті». 2 1 вихователь 
рада гуртожитку

( 'імень Бесіда «День Соборності України». о.3 1
2

вихователь 
рада гуртожитку

Диспут «Чи знаєш ти скільки є лікарів здорового способу життя?» 5 1 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «Бій під Крутами». 2 1
2

вихователь 
рада гуртожитку

Дискусія. Міжнародний День обіймів. 6 2 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «Сімейний бюджет і його планування. 7 1 вихователь
і рада гуртожитку



Лютий Усний журнал «День вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав. День пам’яті воїнів -  інтернаціоналістів.

2 2 вихователь 
рада гуртожитку

Вечір відпочинку до Дня закоханих. 6 2 вихователь 
рада гуртожитку

Урок народознавства «.. .а на тім рушникові. Оживе все знайоме до 
болю...».

2 1 вихователь 
рада гуртожитку

Березень Диспут «Щастя. Як ми його розуміємо». 3 1 вихователь 
рада гуртожитку

Вечір відпочинку «Авторська пісня поруч». 6 1 вихователь 
рада гуртожитку

Вечір відпочинку до міжнародного жіночого дня. 6 2 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда про значення води в житті людини. 5 2 вихователь 
рада гуртожитку

Диспут «Культура -  повага до людей і до себе. Чи вважаєш ти себе 
культурною людиною».

О3 1 вихователь 
рада гуртожитку

Квітень Бесіда «Чорнобиль -  наша біль». 4 1
•

вихователь 
рада гуртожитку '

Зустріч з фаховим спеціалістом з проблеми «Статеве життя і здоров’я 
молодої людини».

5 1 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «Не вбивайте ненароджених». 7 1 вихователь 
рада гуртожитку

Великодні обряди і традиції в областях України. Свято Великодня. 6 2 вихователь 
рада гуртожитку

Акція «За здоровий спосіб життя» до всесвітнього дня здоров’я. 5 2 вихователь 
рада гуртожитку

Виховна година «Бережіть своїх матерів». 7 1 вихователь
рада гуртожитку !

Травень Конкурс на кращу поему про маму. 2 2 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіда «Міцна сім'я -  міцна держава». б 2 вихователь 
рада гуртожитку
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День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 2 2 вихователь 
рада гуртожитку

Червень Година спілкування: «День молоді, історія виникнення свята, культура 
святкування.

6 2 вихователь 
рада гуртожитку

Засідання ради гуртожитку. 1 1
2

вихователь 
рада гуртожитку

Один раз на 
місяць

Проведення конкурсу на кращу кімнату, секцію. 5 1 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіди «3 чого починається злочин», «Кримінальна відповідальність 
підлітків»

3 2 вихователь 
рада гуртожитку

Протягом І 
семестру

Проведення конкурсу на кращу кімнату, секцію. 1 2 вихователь 
комендант 
рада гуртожитку

Один раз на 
семестр

Проведення Дня іменинника. 6 1
Проведення інструктажів з ТБ та ПБ. 1 1

2
вихователь

І Іротягом 
року • • ■

Співпраця з колективом працівників гуртожитку з питань організації 
житлових умов студентів.

1 1
■: • 2

вихователь
комендант

Рейди -  перевірки збереження електроенергії, води, тепла 
мешканцями гуртожитку.

1 1
2

вихователь 
рада гуртожитку

Індивідуальна робота щодо виявлення студентів, схильних до 
правопорушень.

1 1
2

вихователь 
рада гуртожитку

Виховання поваги до Конституції України, законів України, державної 
символіки.

оа 1 вихователь 
рада гуртожитку

Зустрічі з представниками міліції, медичними працівниками. оа 1 вихователь 
рада гуртожитку

Проведення трудового десанту по благоустрою території біля 
гуртожитку.

4 1 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіди на тему здорового способу життя. 5 ! 1 вихователь 
рада гуртожитку

Зустрічі з лікарями -  гінекологом, наркологом, венерологом. ! 5 2 вихователь 
рада гуртожитку
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Участь в заходах коледжу та загальноміських заходах. 6 1
2

вихователь 
рада гуртожитку

Проведення санітарних днів в гуртожитку. 7 1 вихователь 
рада гуртожитку

Рейди -  перевірки стану меблів і майна. 7 1 вихователь 
рада гуртожитку

Проведення першості гуртожитку з футболу, шахів, шашок. 7 1 вихователь 
рада гуртожитку

Бесіди : «Про шлюб, і сім’ю України», 
«Здорова мати -  здорова дитина», 
«Шануй батька і матір свою», 
«Сімейні цінності і традиції».

7 2 вихователь 
рада гуртожитку

Робота над самовдосконаленням студентів. 9 1
2

вихователь 
рада гуртожитку

Індивідуальна робота із студентами сиротами, обдарованими 
студентами і студентами , які схильні до правопорушень.

9 1
2

вихователь 
рада гуртожитку

Системний зв'язок з батьками.
. • " * .

9 1
2-

вихователь 
рада гуртожитку

Зустрічі з працівниками правоохоронних органів «Чи знаєш ти закон». 3 2 вихователь 
рада гуртожитку

III. РОБОТА З БАТЬКАМИ
Завдання:

• Організація роботи батьківського всеобучу;
• Залучення батьківського активу до виховної роботи в технікумі;
• Утвердження духовності сім’ї, виховання життєвих морально-етичних принципів, формування системи етичних цінностей у сім’ї;
• Допомога в оволодінні прийомами І. навичками впливу на дитину-дівчину чи юнака;
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• Залучення батьків до навчально-виховної роботи в коледжі.

н\п Заходи Відповідальні
1 Обрати батьківські комітети в групах, делегувати представників від груп до батьківського 

комітету коледжу
заст. директора з НВР 
зав. відділеннями 
класні керівники

2 Організувати роботу батьківського всеобучу:
Конфліктні ситуації підлітків з батьками та викладачами; 
Формування у підлітка навичок самоосвіти і самовиховання. 
Шляхи попередження суїцидів серед студентської молоді. 
Запобігання правопорушенням і злочинності.

заст. директора з НВР 
зав. відділеннями 
практичний психолог 
класні керівники 
соціальний педагог

о Проводити батьківські збори, на які виносити актуальні питання життя та діяльності в коледжі, 
навчання та виховання

класні керівники 
зав. відділеннями

4 Організувати роботу практичного психолога та соціального педагога для батьків. заст. директора з НВР 
практичний психолог 
соціальний педагог

5 Зміцнювати зв’язки викладачів -  предметників із батьками, запрошувати для співбесіди батьків 
студентів, які навчаються на початковому рівні, з метою надання їм методичних консультацій:

зав. відділеннями 
викладачі 
класні керівники

6 Тримати під постійним контролем неблагополучні сім’ї.
1 Іідтримувати зв’язок із родинами, де виховуються студенти схильні до правопорушень.

заст. дир. з НВР 
зав. відділеннями 
класні керівники

ТЕМАТИЧНІ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ
н\п Заходи Відповідальні

І Виховання моральної свідомості та культурної поведінки дітей у сім’ї. класні керівники
2 Спілкування підлітків з дорослими та ровесниками. класні керівники
л3 І Іаслідки насилля для підлітка. класні керівники
4 Статеве виховання підлітків. класні керівники
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ЗАГАЛЬНІ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ
Місяць Заходи Відповідальний за виконання

Вересень Взаємостосунки батьків і підлітків. Кримінальна відповідальність підлітків. заст. дир. з НВР

Березень Заохочення студентів до занять в позанавчальний час заст. директора з НВР

IV. ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Місяць Заходи Відповідальний за виконання

Постійно Виявлення і облік студентів, які вимагають особливої уваги педагогів 
(студенти-сироти, студенти із асоціальних, дисфункційних, багатодітних 
сімей, студенти з груп ризику).

практичний психолог 
заст. дир. з НВР 
класні керівники

Постійно Вивчення умов родинно - сімейного виховання даних категорій студентів, їх 
потреб, зайнятості.

практичний психолог 
заст. дир. з НВР 
класні керівники

Постійно Діагностика індивідуально-психологічних особливостей „важких” підлітків,• . ■ • . . . . організація Спільної діяльності педагогів, батьків, Представників громадських
організацій

практичний психолог 
заст. дир. з НВР 
класні керівники

Постійно Постанова на облік „важких” підлітків, організація індивідуальної роботи з 
профілактики правопорушень серед підлітків. Здійснення корекційної 
діяльності серед таких підлітків

заст. дир. з НВР 
класні керівники 
зав. відділеннями

Постійно Організація роботи з опікунами, батьками даної категорії студентів. заст. дир. з НВР 
класні керівники

Кожен місяць Вивчення стану профілактичної роботи в групах.
Заслуховування звітів класних керівників про стан трудової дисципліни та 
правопорушень в групах.

заст. дир. з НВР 
класні керівники 
зав. відділеннями

Кожен місяць Заслуховувати студентів, які допускають пропуски занять та 
правопорушення.

класні керівники 
зав. відділеннями

Постійно Залучити «важких» підлітків в систематичні заняття фізкультурою та
спортом, роботу гуртків художньої самодіяльності та технічної творчості.

заст. дир. з НВР 
культорганізатор 
керівник ФВ
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Постійно Вивчати стан справ, тенденції у студентському середовищі, надання 
практичної допомоги класним керівникам в організації профілактичної 
роботи в групі.

заст. дир. з НВР 
зав. відділеннями

Раз на рік Оновлювати та уточнювати списки підлітків, схильних до правопорушень 
разом з органами внутрішніх справ

заст. дир. з НВР

Постійно Своєчасно вживати заходів щодо попередження правопорушень, виявлення 
студентів схильних до правопорушень та посилити педагогічний вплив на 
них.

практичний психолог

Вересень Підсумки роботи за минулий навчальний рік.
Аналіз контингенту. Анкетування студентів з метою виявлення групи ризику. 
Скласти списки студентів схильних до правопорушень.
Взяти на облік студентів, які палять, вживають спиртні напої та наркотичні 
речовини.
Залучення органів студентського самоврядування до профілактичної роботи.

практичний психолог 
класні керівники 
зав. відділеннями

заст. дир. з НВР

Жовтень Проведення соціометричних досліджень.
Індивідуальна робота з студентами, які скоїли злочин та з студентами, які 
схильні до правопорушень.
Аналіз стану відвідування занять.
Залучення студентів до позакласної роботи, занять у гуртках.
Година спілкування для першокурсників: «Широкий світ захоплень».

практичний психолог, 
заст. дир. з НВР 
комісія з профілактики 
правопорушень 
кл. керівники

Листопад Спільна робота студентів, батьків і педагогів «Як ми вміємо спілкуватись 
один з одним».
Індивідуальна робота з студентами, які скоїли злочин та з студентами, які 
схильні до правопорушень.
Аналіз стану навчання та відвідування занять студентів пільгової категорії. 
Анкетування з теми: «Причини неуспішності в навчанні, ставлення до 
навчання.».

практичний психолог 
заст. дир. з НВР 
комісія з профілактики 
правопорушень 
кл. керівники

Г рудень Організувати та провести зустріч з юристом «Знаємо та реалізуємо свої 
права».

заст. дир. з НВР

Січень Організувати і провести зустріч з лікарем-наркологом. керівник наркопосту
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Бесіди представників правоохоронних органів зі студентами про 
відповідальність за зберігання, розповсюдження та вживання наркотиків. 
Доведення до студентів статей УК України про кримінальну відповідальність 
про зберігання, виробництво та збут наркотиків.
Аналіз стану роботи по профілактиці шкідливих звичок.

комісія з профілактики
правопорушень
кл. керівники

Лютий Проведення соціометричних досліджень.
Спільне засідання Комісії з профілактики правопорушень з методичним 
об’єднанням класних керівників та за участю правоохоронних органів: «Стан 
правопорушень за І семестр та основні напрями роботи з вирішення цієї 
проблеми».
Інтегрована виховна година: «Правила та закони у твоєму житті».
Аналіз відвідування студентами гуртків.

практичний психолог 
заст. дир. з НВР 
викладач правознавства 
соціальний педагог

Березень Конференція для батьків та студентів за участю медичних фахівців 
наркологічного та венерологічного медичних закладів: «Забезпечення 
здоров’я та безпеки здоров’я в сучасних умовах».

заст. дир. з НВР 
комісія з профілактики 
правопорушень 
кл. керівники

Квітень Зустріч з представниками кримінальної міліції у справах дітей: «Випадки з 
життя -  культура поведінки студентів».
Спільне засідання комісії з профілактики правопорушень та співробітників 
прокуратури: «Про стан виконання законодавства України про захист прав 
дитини, недопущення насильства в сім’ї та попередження правопорушень у 
цій галузі».
Індивідуальна робота з студентами, які схильні до правопорушень та їх 
батьками.
Аналіз навчання та відвідування занять студентами пільгової категорії. 
Аналіз стану відвідування занять.

заст. дир. з НВР 
комісія з профілактики • 
правопорушень 
кл. керівники 
соціальний педагог

Травень Підсумок, роботи Комісії з профілактики правопорушень. 
Перспективне планування.

заст. дир. з НВР

_________V. ПЛАН РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ________________________
№ засідання,____ ______________ Питання, які висуваються для обговорення______________ !_____ Відповідальний за виконання
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дата проведення
Постійно 1. Залучення якомога більшого загалу студентів до розробки, 

впровадження та втілення в дію нових молодіжних проектів.
2. Участь студентської молоді в фестивалях, конкурсах, змаганнях та 

акціях на Міжнародному, Всеукраїнському, обласному та 
міському рівнях.

Заст. директора з НВР 
Всі центри
Заст. директора з НВР 
Всі центри

Засідання № 1 1. Вибори Голови студентського парламенту, голови ради Заст. директора з НВР
Вересень старостату.

2. Затвердження плану роботи студентського парламенту на 
навчальний рік.

3. Вивчення положення про студентське самоврядування, прав та 
обов’язків членів студентського самоврядування.

4. Обговорення розпорядку роботи коледжу та внесення пропозиції 
щодо змін.

5. Вибори членів студентської ради до молодіжного парламенту 
міста.

6. Обговорення створення Центру «Проектна діяльність».

Заст. директора з НВР 

Заст. директора з НВР 

Заст. директора з НВР 

Заст. директора з НВР

Заст. директора з НВР
7. Складання перспективного плану'робота щодо участі студентської 

молоді в фестивалях, конкурсан, змаганнях та акціях на 
Міжнародному, Всеукраїнському, обласному та міському рівнях.

Заст. директора з НВР

Засідання № 2 1. Інформація про відвідування студентами занять. Центр «Знання»
Жовтень 2. Підготовка святкового концерту до Дня працівників освіти. Центр «Дозвілля та культури»

3. Інформація про стан організації чергування в технікумі. Центр «Дисципліна та порядок»

Засідання № 3 
Листопад

1. Аналіз зайнятості студентів у позаурочний час (участь у роботі 
гуртків, клубів, секцій).

2. Підготовка та розробка заходів до дня студента.
3. Організація консультативних пунктів викладачів та студентів для 

допомоги з окремих предметів.

Заст. директора з НВР

Центр «Дозвілля та культури» 
Центр «Знання»

Засідання № 4 І. Інформація відвідування студентами занять. Центр «Знання»
і 'рудень 2. Організація та проведення новорічного вечора. Центр «Дозвілля та культури».
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Засідання № 5 
Січень

1. Інформація про успішність студентів.
2. Аналіз проблем взаємовідносин студент — студент та студент -  

викладач.
3. Зустріч з представниками центра зайнятості: «Найпоширеніші 

професії........».

Всі центри
Заст. директора з НВР 
Центр «Знання»
Заст. директора з НВР 
Центр «Дозвілля та культури»

Засідання № 6 
Лютий

1. Інформація про правопорушення студентів технікуму.
2. Обговорення та пропозиції щодо роботи ради профілактики 

злочинів та правопорушень.
3. Поширення правових знань студентів, в тому числі із 

міжнародного права, розвиток правової культури, світогляду, 
політичної культури в цілому.

Заст. директора з НВР 
Центр «Дисципліна та порядок»

Заст. директора з НВР

Засідання № 7 
Березень

1. Інформація про виконання студентами правил внутрішнього 
розпорядку технікуму.

2. Пропаганда норм культурної поведінки, правил етикету.
3. Підготовка та'проведення свята «Студентська Весна», заходу до 

Свята 8-го Березня.

Центр «Дисципліна та порядок»

Заст. директора з НВР 
Центр «Дозвілля та культури»

Засідання № 8 
Квітень- *•

1. Підготовка та проведення акції: «Чисте довкілля».
2. Підготовка та проведення зустрічей з представниками різних 

професій. •
3. Організація екскурсій на виробництво.

Заст. директора з АГЧ

Заст. директора з НВР 
Заст. директора з НВР

Засідання № 9 
Травень

1. Обговорення та пропозиції до адміністрації коледжу щодо 
заохочення студентів, що мають успіхи у навчанні, виробничій 
діяльності.

2. Підготовка та проведення заходів в групах до Дня Перемоги, 
привітання ветеранів.

Старости груп

Культмасовий центр 
Центр „Дозвілля та культури” 
Всі центри

Засідання № 10 
Червень

1. Аналіз роботи студентської Ради за 2020 -  2021 н.р.
2. Внесення пропозицій щодо проведення виховних заходів в 

наступному навчальному році.

Заст. директора з НВР 
Голови центрів



VI. ОРГАНІЗАЦІЙНО -  МЕТОДИЧНА РОБОТА З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ 
на нарадах при заступнику директора з НВР розглянути питання

Місяць Що обговорюється Відповідальні
Вересень 1.Організація і проведення заходів з адаптації студентів 

нового набору.
Заст. директора з НВР

2. Аналіз роботи методичного об’єднання за минулий 
навчальний рік.

Заст. директора з НВР

3. Обговорення плану виховної роботи на новий 
навчальний рік.

Заст. директора з НВР

4. Методика організації позакласної роботи. Вимоги до 
плану виховної роботи.

Завідувачі відділеннями

5.Вивчення питання «Організація роботи з дітьми Заст. директора з НВР
пільгових категорій».

6.Організація чергування в навчальному закладі,
Соціальний педагог

гуртожитку Заст. директора з НВР
7. Організація роботи студентського самоврядування.

Заст. директора з НВР
Жовтень 1. Організація продовженя проведення заходів з адаптації студентів Заст. директора з НВР

першого курсу. Завідувачі відділеннями
2. Проведення соціометричних досліджень. Практичний психолог
3. Анкетування студентів з метою вивчення моральної орієнтації 

особистості та взаємин у колективі.
Заст. директора з НВР

4. Робота з ново виявленими сім’ями з «групи ризику» та сім’ями, які Заст. директора з НВР
перебувають у складних умовах проживання.

5. Вивчення питання: «Методики вивчення рівня вихованості
Завідувачі відділеннями

особистості. Складання психолого— педагогічної характеристики Заст. директора з НВР
студента». Заст. директора з НВР

6. Організація чергування в гуртожитку. Заст. директора з НВР
7. Організація роботи батьківського комітету.



Листопад 1. Про робота з важковиховуваними та дітьми з «групи ризику» 
(поглиблення розуміння змісту етичних норм і правил поведінки).

2. Участь батьків в організації та проведенні виховних заходів у групі 
(нові форми).

3. Огляд літератури з проблем виховної роботи.
4. Вивчення питання: «Робота з обдарованими студентами. Умови 

необхідні для розвитку обдарованих студентів».
5. Обговорення відкритих виховних заходів.
6. Аналіз відвідування занять.

Заст. директора з НВР

Класні керівники 
Старший бібліотекар 
Заст. директора з НВР

Заст. директора з НВР 
Завідувачі відділеннями

Г рудень 1. Консультації для класних керівників з питань індивідуального підходу 
до студентів.

Заст. директора з НВР

2. Методичні рекомендації класному керівнику з виховання правової 
культури студента.

Заст. директора з НВР

3. Виставка «Світ захоплень сім’ї». Старший бібліотекар
4. Аналіз успішності та підготовка до зимової сесії. Завідувачі відділеннями

Січень 1. Вивчення питання: «Соціальна адекватність та життєва 
компетентність студентів».

Заст. директора з НВР

• . * <' > 2. 3 досвіду роботи'класнйх керівників груп щодо . . . 
організації роботи з батьками студента.

Класні керівники .. •. .

3. Залучення студентів до участі в роботі предметних 
гуртків, гуртків художньої самодіяльності, спортивних 

секцій.

Заст. директора з НВР

4. Діагностика сімейного клімату в родинах дітей 
схильних до правопорушень.

Класні керівники

5. Аналіз успішності за І семестр. Завідувачі відділеннями
6. Організація чергування у навчальному закладі. Заст. директора з НВР
7. Організація чергування в гуртожитку. Заст. директора з НВР

Лютий 1. Вивчення питання: «Як порозумітися зі студентами схильними до 
правопорушень».

Заст. директора з НВР

2. Година спілкування: «Я обираю здоровий спосіб життя». 
3. Обмін досвідом між класними керівниками:

Класні керівники

виховання у студентів національних і Зав. відділенням
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загальнолюдських цінностей; 
формування позитивного ставлення до навчання у 
студентів, які мають проблеми у навчанні; 
спільна програма навчального закладу і сім’ї у 
становленні юної особистості.

4. Аналіз відкритих виховних заходів.

Кл. керівники 

Заст. директора з НВР
Березень 1. Презентація досвіду класних керівників, що атестуються.

2. Вивчення питання: «Рольові ігри як можливість формування навичок 
соціально-активної поведінки студентів».

3. Аналіз правопорушень.
Аналіз відвідування занять.

Заст. директора з НВР

Зав. відділеннями 
Заст. директора з НВР

Заст. директора з НВР 
Зав. відділенням

Квітень 1. Вивчення нових технологій організації виховного процесу.
2. Спільне засідання класних керівників та наркопосту з питання: 

«Профілактика алкоголізму, наркоманії та куріння».

Заст. директора з НВР 

Класні керівники
3: Аналіз роботи студентського самоврядування.
4. Опитування студентів: «Що я хочу змінити в житті мого навчального 

закладу».

• • • •

Заст. директора з НВР 
Зав. відділенням

Травень 1. Єдність вимог навчального закладу і сім’ї у вихованні громадянина 
України XXI століття.

2. Аналіз успішності та підготовка до семестрового контролю.

Заст. директора з НВР 

Класні керівники

Червень 1. Підсумкове анкетування класних керівників груп.
2. Аналіз роботи за минулий навчальний рік.
3. Планування виховної роботи на наступний навчальний рік.

Заст. директора з НВР 
Заст. директора з НВР 
Класні керівники


