ПЛАН
виховної роботи в навчальних групах ХДАДК
на 2017-2018 навчальний рік
1. Основна мета виховання: виховання сумлінного та відповідального
ставлення до виконання своїх обов’язків усіма учасниками виховного
процесу; формування рис громадянина України, національної свідомості та
людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання
працювати задля розквіту держави, готовності в будь-який час стати на
захист Батьківщини, глибокого розуміння громадянського обов’язку, поваги
до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної
мови; створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення
реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву
індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації у сфері
художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої, професійної діяльності;
формування гуманних рис особистості: щирості, людяності, справедливості,
доброзичливості, милосердя, позитивної налаштованості, сприймання
громадянських і загальнолюдських цінностей; забезпечення повноцінного
розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного
здоров’я, формування здорового способу життя; виховання політичної,
економічної та правової культури, формування фахівця нової генерації,
інтелектуала, господаря у своїй державі; прищеплення шанобливого
ставлення до культурної спадщини, традицій і звичаїв українців та інших
народів, які населяють Україну, інтересу до надбань світової культури;
реалізація професійної морально-етичної відповідальності викладачів і
студентів, виховання патріотичних почуттів до Альма-матер, дотримання і
розвиток демократичних традицій, консолідація студентства, педагогічних
працівників у єдину спільноту; створення інформаційного середовища з
вільним доступом до нього; подолання негативних явищ у студентському
середовищі.
2. Основні принципи організації виховного процесу:
 врахування багатогранності й цілісності людини, вікових та
індивідуальних особливостей студентської молоді, їхніх фізичних, гендерних,
психологічних, національних, духовних, інтелектуальних особливостей;
диференціація й індивідуалізація виховного процесу, повага до суверенітету
особливостей молодої людини, розуміння її запитів та інтересів;
 органічний зв’язок з вітчизняною історією народу, його мовою,
культурними та родинно-побутовими традиціями, з мистецтвом, традиціями і
культурами всіх народів світу, забезпечення духовної єдності, наступності та
спадкоємності поколінь, зв’язок виховання з життям та суспільною
практикою;
 поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самоврядуванням
студентів, розвиток активності, самодіяльності і творчої ініціативи
студентської молоді, встановлення довіри між викладачами та вихованцями;
 гуманізація та демократизація виховного процесу, поєднання зусиль сім’ї,
студентських та молодіжних об’єднань, громадських організацій;
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 активна протидія поширенню асоціальних явищ у коледжі.
3. Основні напрямки:
– національно-патріотичне;
– морально-правове;
– трудове;
– фізичне, формування здорового способу життя;
– екологічне;
– художньо-естетичне;
– інтелектуально-духовне.
Організаційна робота зі студентами та батьками
№

Назва заходів

1

2

1
2
3
4

5

6

7

8

Заповнення особистих карток студентів нового
набору в класних журналах

Термін
виконання
3
Вересень

Ознайомлення студентів нового набору з
Вересень
правилами внутрішнього розпорядку коледжу
Ознайомлення студентів нового набору, що
мешкають у гуртожитку, з правилами проживання
Вересень
в ньому
Ознайомлення з анкетними даними студентів
Вересень
нового набору та їх матеріальним становищем
Вивчення особистих якостей, рівня знань та
інтелектуального, духовного, соціального,
До 20.10.2017
фізичного розвитку студентів нового набору з
метою формування колективу
Ведення контролю за успішністю та відвідуванням
Протягом
занять студентами, підготовка звітної документації
року
Інформування батьків про стан успішності,
поведінку студентів і відвідування занять;
Щотижня
індивідуальна робота з батьками студентів з «групи
ризику»
Проведення індивідуальної роботи зі студентами,
Протягом
які не встигають
року

9

Залучення студентів до роботи в гуртках технічної
та самодіяльної творчості

Протягом
року

10

Проведення роботи зі студентами щодо залучення
їх до наукової роботи

Протягом
року

11

Допомога студентам нового набору в адаптації до
нових умов навчання, нового режиму життя, нових
вимог у навчанні та поведінці, в усвідомленні
свого статусу студента, кращому розумінні своєї
майбутньої професії, прав і обов’язків студента
навчального закладу, традицій коледжу.
Організація та проведення психолого-педагогічної
діагностики студентів нового набору

Вересеньжовтень

Виконавці
4
Класні керівники
груп нового
набору
Класні керівники
Класні керівники
Біленко В.І.
Зав. гуртожитку
Класні керівники
Зав. відділень
Класні керівники
Класні керівники
Зав. відділень
Класні керівники
Зав. відділень
Викладачі
Зав. відділень
Хміль С.С.
Бєлік Т.А.
Викладачі
Класні керівники
Овчаренко Р.Т.
Викладачі
Класні керівники
Зав. відділень
Катренко Л.В.
Викладачі
Класні керівники
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12

Проведення відкритих позакласних заходів
циклових комісій (згідно з планами виховної
роботи циклових комісій)

Згідно з
планом ЦК

13

Організація й проведення відкритих виховних
годин

Згідно з
планом ВР

14

Ознайомлення з індивідуальними особливостями
студентів нового набору

До 31.10.2017

15

Проведення рейдів-перевірок санітарного стану в
гуртожитку

Згідно з
графіком

16

Проведення в гуртожитку огляду-конкурсу на
кращу кімнату

17

18

19

20

Проведення роботи щодо розвитку студентського
самоврядування в коледжі ( згідно з планом роботи
студ.ради коледжу)
Проведення роботи щодо розвитку студентського
самоврядування в гуртожитку( згідно з планом
роботи студ.ради гуртожитку)
Проведення батьківських зборів у групах з питань:
 спільна робота батьків, колективу коледжу з
виховання молоді;
 актуальні проблеми виховання студентів на
сучасному етапі;
 виховання чуйності і доброти, формування
людської гідності;
 спільна робота сім’ї та педагогів з
профілактики правопорушень, наркоманії,
алкоголізму та СНІДу;
 профілактика насилля в сім’ї.
Проведення бесід з батьками «Сім’я та
суспільство», «Сім’я – основа виховання
громадянина-патріота України», «Культура
спілкування». Відвідування сімей, складання актів
обстеження житлово-побутових умов (за
потребою)

Грудень
Квітень
За планом
роботи
студ.ради
коледжу
За планом
роботи
студ.ради
гуртожитку

Голови циклових
комісій
Бєлік Т.А.
Класні керівники
Зав. відділень
Класні керівники
Практичний
психолог
Бєлік Т.А.
Зав. відділень
Класні керівники
Викладачі
Бєлік Т.А.
Біленко В.І.
Голова студ. ради
гуртожитку
Бєлік Т.А.
Класні керівники
Члени студ. ради
коледжу
Біленко В.І.
Члени студ. ради
гуртожитку

Зав. відділень
Два рази на
рік

Класні керівники

Вересень жовтень

Бєлік Т.А.
Класні керівники
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21

22

Проведення тренінгу для батьків «Взаємодія
педагогічного колективу і сім’ї у вихованні
дитини», батьківський всеобуч «Гармонізація
взаємин дітей, колективу, сім’ї»
Проведення анкетування «Ми і наші діти» серед
батьків, тестування «Стилі виховання дитини в
сім’ї»

Лютий

Березень

23

Організація та проведення загальних батьківських
зборів студентів нового набору 2017 року

Жовтень

24

Проведення профорієнтаційної роботи серед
молоді міста та області

Протягом
року
За графіком
приймальної
комісії

25

Організація та проведення Дня відкритих дверей

26

Організація випуску радіогазет, газет «Студентські
будні», «Екологічний вісник», «Правова освіта»

27

Організація випуску газети «Автодорожник»

28

Створення та забезпечення тематичних експозицій,
виставок фотоматеріалів, творів мистецтва,
оновлення відповідних художніх зібрань

29

Організація та проведення «круглих столів»,
диспутів, читань з історії країни, вечорів-зустрічей
з політичними діячами, представниками державної
влади та місцевого самоврядування

30

Організація та проведення засідань групи аналізу
навчально-виховним процесом

За планом

31

Проведення наради класних керівників щодо
адаптації студентів нового набору

Вересень

32

Затвердження планів виховної роботи завідувачів
відділень, бібліотеки, класних керівників, студ.
ради коледжу й гуртожитку, вихователя
гуртожитку, практичного психолога, музею з
історії коледжу, керівника фізичного виховання,
планів роботи гуртків

Кожного
місяця

2 рази на рік
До свят і
урочистих
подій
За планом

До 08.09.2017

Класні керівники
Практичний
психолог
Класні керівники
Практичний
психолог
Бєлік Т.А.
Класні керівники
Зав. відділень
Рощупкін О.І.
Овчаренко Р.Т.
Викладачі
Бєлік Т.А.
Зав. відділень
Голови ЦК
Бєлік Т.А.
Панченко В.М.
Перевозник І.А.
Сотнікова Є.В.
Рисований І.М.
Рудаченко С.І.
Рябчун Н.В.
Зав.відділень
Класні керівники
Панченко В.М.
Зав.відділень
Голови ЦК
Панченко В.М.
Бєлік Т.А.
Голова спілки
класних
керівників
Овчаренко Р.Т.
Бєлік Т.А.
Зав. відділень
Бєлік Т.А.
Класні керівники
Бєлік Т.А.
Зав.відділень
Зав.бібліотеки
Класні керівники
Голови студрад
коледжу й
гуртожитку
Вихователь
гуртожитку

5

Останній
четвер
щомісяця

Практичний
психолог
Керівник
фізичного
виховання
Керівники гуртків
Мизгіна Т.І.
Бєлік Т.А.
Голова спілки
класних
керівників

33

Проведення нарад класних керівників

34

Розробка та затвердження заходів щодо організації
роботи зі студентами з числа пільгового
До 08.09.2017
контингенту (зокрема з виховної роботи, правової
освіти, питань оздоровлення)

Бєлік Т.А.
Класні керівники

35

Коледж – моя родина. Організація зустрічі
адміністрації коледжу зі студентами з числа
пільгового контингенту до Дня Святого Миколая

Адмінстрація
Кошляк Н.О.
Зав.відділень
Класні керівники

36

Створення сприятливих умов для проживання,
побуту та навчання студентів із числа пільгового
контингенту

37

Створення сприятливих умов студентам із числа
пільгового контингенту для дозвілля, відпочинку,
атмосфери невимушеності та доброзичливості,
взаєморозуміння та взаємодопомоги в
студентському колективі

Протягом
року

38

Організація роботи зі студентами-іноземцями

Протягом
року

39

Забезпечити поширення серед іноземців та осіб без
громадянства інформації про особливості
національної культури, звичаї, традиції і розвиток
демократії в українському суспільстві

Протягом
року

Класні керівники
Керівники гуртків

Вересень

Бєлік Т.А.
Голова спілки
класних
керівників

40

41

42
43

Розробити і затвердити план роботи спілки класних
керівників
Консультування класних керівників:
 планування виховної роботи в
групах;
 погодження виховних заходів циклових комісій;
 форми допомоги класним керівникампочатківцям
Аналіз виховної роботи за 2016-2017 н.р.,
методичні поради класним керівникам щодо
ведення документації
Підведення підсумків виховної роботи за I семестр
2017-2018 н.р.

Грудень

Протягом
року

Вересень
За планом
Постійно

Зав.відділень
Зав. гуртожитку
Бородіна Л.В.
Бєлік Т.А.
Класні керівники
Голова студради
коледжу
Голова студради
гуртожитку
Паспортист
Зав. відділень
Класні керівники

Бєлік Т.А.
Голова спілки
класних
керівників

Жовтень

Бєлік Т.А.

Грудень

Бєлік Т.А.
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44

Підведення підсумків виховної роботи за II семестр
2017-2018 н.р. Оформлення звітів за рік, виховної
документації

Червень

Бєлік Т.А.
Класні керівники

45

Організація роботи громадського вихователя
коледжу. Розробити і затвердити план його роботи

До 08.09.2017

Мордвінова Н.О.

46

Організація роботи студентського самоврядування
коледжу та гуртожитку. Допомога в розробці та
затвердженні їх планів роботи

47

Участь у проведенні педагогічних рад з питань
виховання студентів

Протягом
року

48

Надання практичної і методичної допомоги
класним керівникам і органам студентського
самоврядування в підготовці та проведенні свят

Протягом
року

49

Інформування класних керівників про новинки
методичної літератури з виховної роботи

До 08.09.2017

Постійно

50

Індивідуальна робота з проблемними студентами

Протягом
року

51

Організація і проведення міжгрупових і
міжкурсових змагань з інтелектуальних ігор,
участь у міських та обласних змаганнях (згідно з
планом виховної роботи ЦК)

Протягом
року

52

Індивідуальна робота з батьками, проведення
педагогічних консультацій, виклики батьків у разі
необхідності для прийняття спільних заходів

Постійно

53

Організація та проведення виставки творчості
студентів і викладачів ХДАДК

Листопад

54

Підготовка екскурсоводів до Днів відкритих дверей

За планом

Бєлік Т.А.
Голова студради
коледжу
Біленко В.І.
Голова студради
гуртожитку
Бєлік Т.А.
Класні керівники
Бєлік Т.А.
Голова спілки
класних
керівників
Бєлік Т.А.
Завідувач
бібліотеки
Бєлік Т.А.
Катренко Л.В.
Зав.відділень
Мордвінова Н.О.
Класні керівники
Викладачі
Бєлік Т.А.
Класні керівники
Викладачі
Голови циклових
комісій
Катренко Л.В.
Зав.відділень
Голова спілки
кл. керівників
Біленко В.І.
Мордвінова Н.О.
Класні керівники
Викладачі
Гончаренко Н.М.
Косміна І.А.
Кошляк Н.О.
Мизгіна Т.І.
Погодіна О.В.
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1. Національно-патріотичне виховання
Мета: забезпечення морально-політичної і практичної підготовки щодо
виконання обов’язку – захисту незалежної Батьківщини, військової служби в
Збройних силах України. Воно покликане формувати громадянина-патріота,
виробляти глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовність у будь-який
час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими й військовотехнічними знаннями, спонукати до фізичного вдосконалення, а також вивчати
бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних
сил. Виховання любові до рідної Землі, її історії і збереження історичних
пам’яток; культивування кращих рис української ментальності; виховання
бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури,
традицій.
Завдання:
– формування національної свідомості й людської гідності, любові до
рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати для розквіту держави,
готовності її захищати;
– виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства
України, державної символіки, знання та дотримання законів;
– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,
старших, жінки-матері, культури та історії рідного народу;
– формування високої мовної культури;
– прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій
українців і представників інших націй, які живуть в Україні;
– виховання духовної культури особистості та створення умов для
вільного формування нею власної світоглядної позиції;
– утвердження
принципів
загальнолюдської
моралі:
правди,
справедливості, милосердя, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі;
– виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної
символіки;
– формування почуття господаря й господарської відповідальності,
підприємливості та ініціативи, підготовка студентів до життя в умовах
ринкових відносин;
– розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення
умов їх самореалізації;
– забезпечення повноцінного розвитку студентів, охорона й зміцнення їх
фізичного, психічного та духовного здоров’я;
– забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток
естетичних потреб і почуттів;
– вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності
гармонії, її відносин з природою;
– формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями
індивідуальної
свободи,
правами
людини
та
її
громадянською
відповідальністю;
– спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності,
правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.
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Національно-патріотичне виховання
№

Назва заходів

1

2

1

2
3

4

5

Термін
виконання
3

Виконавці

Проведення першого відкритого заняття

01 вересня

Ознайомлення студентів нового набору з
історією коледжу. Екскурсія до музею коледжу
Організація та проведення екскурсій
«Моя Батьківщина - Україна»
Проведення заходів, присвячених пам’яті
Т.Г.Шевченка.
Організація та проведення олімпіади з
української мови (у коледжі).
Участь в обласному етапі Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та
студентської молоді ім. Т. Шевченка
День пам’яті «Небесної сотні»

Жовтень
Листопад

4
Бєлік Т.А.
Кошляк Н.О.
Погодін Є.В.
Погодіна О.В.
Мордвінова Н.О.
Рисований І.М.
Левченко Д.О.
Телеванова Л.В.
Мизгіна Т.І.
Класні керівники

За планом

Класні керівники

Березень

Жадан Т.І.

Листопад грудень

Жадан Т.І.
Викладачі укр.
мови та
літератури

Січень
Лютий

Класні керівники
Кошляк Н.О.
Мордвінова Н.О.
Левченко Д.О.
Телеванова Л.В.
Сословська Ж.О.

6

Організація та проведення комплексу заходів з
нагоди Дня Перемоги. Святковий концерт
«Перемога єднає покоління»

7

Проведення тематичних виховних годин:
 «Україна від козацьких часів до сьогодення»;
 «Ми діти твої, Україно!»;
 «Рідний край у моїй душі»

За планом
класного
керівника

Класні керівники

8

Проведення оглядових тематичних політичних
інформацій

Другий
четвер
щомісяця

Класні керівники

За планом

Кошляк Н.О.

Протягом
року

Класні керівники

За планом

Класні керівники
Голови ЦК

9
10
11

12

Проведення молодіжних «круглих столів» з
актуальних питань соціально-економічної та
політичної ситуації у світі (згідно з планом)
Перегляд та обговорення художніх фільмів на
військово-патріотичну тематику
Відвідування концертів, присвячених військовопатріотичним датам в українському культурному
центрі (згідно з планом виховної роботи ЦК)
Проведення бесід:
– «Символи держави моєї»;
– «Вони свідомо йшли на смерть» (до Дня
вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС)

Травень

Грудень
Квітень

Класні керівники

9

13

14

15

16

17
18

Проведення уроку-реквієму:
– «Людської пам’яті мости» (до Дня пам’яті
жертв Голодомору 1932-1933 рр. і політичних
репресій в Україні); акція «Запали свічку»;
– «Час і досі не загоїв рани» (пам'яті воїнівінтернаціоналістів)
Організація та проведення зустрічей:
– з воїнами-афганцями «Живі у пам’яті
народній»;
– з ветеранами війни та праці «Пам'ять про вас у
нашім серці жива»
Організація та проведення конкурсу строю й
військово-патріотичної пісні «Перемога єднає
покоління»
Проведення інформаційних годин:
– «Мова моя калинова» (до Дня української
писемності та мови);
– «Мамо моя рідненька...» (до Дня матері);
– «В єднанні сила й міць держави» (до Дня
Соборності України);
– «Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе
повіки» (до Дня Гідності та свободи)
Організація та проведення години-жалоби «На
Чорнобиль журавлі летіли»
Організація та проведення години
народознавства «Народні традиції в наших
серцях»

19

Організація та проведення благодійної акції
«Чужої біди не буває»

20

Організація та проведення тижня циклової
комісії соціально-економічних дисциплін ( згідно
з планом циклової комісії)

21

22
23

Організація та проведення конкурсу вишиванок
«Ми – українці»
Організація та проведення заходів до Дня
Революції Гідності та подій на Сході України
Проведення заходів до Дня українського
козацтва

Листопад

Класні керівники

Лютий

Класні керівники

Лютий
Травень
Травень

Ванюков Є.П.
Класні керівники
Ванюков Є.П.
Класні керівники
Ванюков Є.П.
Бєлік Т.А.
Класні керівники

Листопад

Класні керівники

Травень

Класні керівники

Січень

Класні керівники

Листопад

Класні керівники

Квітень

Класні керівники

За планом
класного
керівника

Класні керівники

Протягом
року

Травень
За планом
драматичного
гуртка
«Дивоцвіт»
Лютий
Жовтень

Бєлік Т.А.
Голови студрад
коледжу та
гуртожитку
Класні керівники
Голова ЦК
соціальноекономічних
дисциплін
Марченко Г.А.
Викладачі укр.
Мови та
літератури
Голови ЦК
Класні керівники
Левченко Д.О.
Класні керівники

10

24

Проведення заходів щодо відзначення Дня Миру

25

Проведення заходів щодо 20-ї річниці підписання
Хартії про особливе партнерство між Україною та
Організацією Північно-Атлантичного договору

26

Урок патріотизму «Любіть Україну всім серцем своїм
і всіма своїми ділами»

27

28
29

Цикл уроків мужності «Нас надихають подвиги
героїв», «Є така професія – захищати Вітчизну»,
«Славімо рідний край». Зустріч з учасниками
бойових дій
Уроки пам’яті, приурочені до Дня пам’яті героїв
Крут
Оформлення тематичних виставок до пам’ятних дат і
визначних подій

З 18.09.2017
по 22.09.2017
З 11.09.2017
по 15.09.2017

За планом
класного
керівника
За планом
класного
керівника

Студради коледжу
та гуртожитку
Вихователь
гуртожитку
Класні керівники
Викладачі
Кошляк Н.О.
Левченко Д.О.
Члени клубу
Панченко В.М.
Викладачі

Класні керівники

Класні керівники

Січень

Класні керівники

Протягом
року

Панченко В.М.
Класні керівники

2. Морально-правове виховання
Мета: формування правової культури, прищеплення поваги до прав і
свобод людини й громадянина, Конституції, державних символів; виховання
патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості,
громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних
вчинків людей, до порушників норм і правил культурної поведінки; опанування
духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення,
наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу,
загальнолюдських цінностей; залучення студентської молоді до участі у
доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху; становлення етики
міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.






Завдання:
дотримання в поведінці законів України, активна протидія особам та
установам, що порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на
територіальну цілісність і незалежність України;
формування правової свідомості на основі тих правових знань, уявлень,
переконань, що склалися в нашому суспільстві;
формування почуттів, що регулюють поведінку;
прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби
поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві;
спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності,
правопорушень, бездуховності, антигромадянської діяльності.
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Морально-правове виховання
№

Назва заходів

1

2

1
2

3

4

5

6

7

8

9

Ознайомлення студентів нового набору зі
Статутом коледжу та їх обов’язками й правами
Організація та проведення конкурсу газет до Дня
юриста
Організація зустрічей студентів з працівниками
правоохоронних органів, працівників юстиції,
прокуратури і судових органів (згідно з планом
роботи гуртка «Правознавець»)
Організація зустрічей батьків із
правоохоронцями «Правова відповідальність
батьків за виховання дітей» (згідно з планом
роботи гуртка «Правознавець»)
Проведення індивідуальної виховної роботи з
«важкими» підлітками. Робота з проблемною
дитиною.
Організація роботи лекторів правової культури
Організація циклу лекцій з правової тематики
«Роз’яснення неповнолітнім кримінальної та
адміністративної відповідальності за порушення
законності»
Організація та проведення засідань гуртка
«Правознавець» (за планом)
Організація лекцій, зустрічей зі спеціалістами з
питань попередження наркоманії, токсикоманії,
алкоголізму (за планом роботи практичного
психолога)

Термін
виконання
3

Виконавці
4

Вересень

Класні керівники

Жовтень

Пугачова Н.Г.
Класні керівники

За планом
роботи
гуртка

Пугачова Н.Г.
Рудаченко С.І.
Класні керівники

За планом
роботи
гуртка

Пугачова Н.Г.
Рудаченко С.І.
Класні керівники

Протягом
року
За планом
класного
керівника

Класні керівники
Практичний
психолог
Бєжанова А.В.
Гараєв А.О.
Рудаченко С.І.
Юрисконсульт
Класні керівники

За планом
класного
керівника

Пугачова Н.Г.
Ільїнова І.В.
Гордєєва О.І.

За планом

Рудаченко С.І.

За планом

10

Організація індивідуальної роботи зi
студентами, які схильні до правопорушень

Щотижня

11

Організація та проведення засідань Комісії з
профілактики правопорушень

За планом

Бєлік Т.А.
Катренко Л.В.
Циферова Т.П.
Класні керівники
Бєлік Т.А.
Катренко Л.В.
Плотнікова Н.В.
Зав.відділень
Юрисконсульт
Класні керівники
Бєлік Т.А.
Плотнікова Н.В.
Зав.відділень
Класні керівники

12

12

Проведення тематичних виховних годин з
правових питань:
 «Роль студентської молоді в становленні
правового суспільства»;
 «Права молоді в Україні »;
 «Правова держава, якою їй бути»;
 «Конституція України – логічне продовження
розвитку українського демократичного
державотворення»

13

Оформлення документів для надання
матеріальної допомоги студентам-сиротам, з
неповних сімей

Жовтень

Бєлік Т.А.
Зав. відділень
Кошляк Н.О.
Класні керівники

14

Організація та проведення перегляду преси з
подальшим її обговоренням

Перша,
третя
середа
щомісяця

Класні керівники

15

Індивідуальні консультації практичного
психолога, нарколога, юриста

За
потребою

16

Проведення тижня права

Жовтень

17

Проведення Всеукраїнського тижня права

Листопад

18

Організація та проведення бесіди:
– «Твори добро – бо ти людина» (до
Всесвітнього дня волонтерів)

Грудень

За планом
класного
керівника

Класні керівники

Бєлік Т.А.
Катренко Л.В.
Юрисконсульт
Пугачова Н.Г.
Класні керівники
юридичного
відділення
Пугачова Н.Г.
Класні керівники
юридичного
відділення
Класні керівники

3. Трудове виховання
Мета: формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря,
що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю;
на основі сучасних знань про ринкову економіку може самостійно віднайти
застосування власним здібностям у системі виробництва, науки, освіти;
формування готовності до життєдіяльності й праці в умовах ринкових відносин;
формування в студентів розуміння загальних основ сучасного виробництва,
вміння включатись у виробничі відносини; виховання дисциплінованості,
організованості, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності,
природних багатств.
Завдання:
- формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в
умовах ринкової економіки;
- формування почуття господаря та господарської відповідальності;
- розвиток умінь самостійно та ефективно працювати;
- прищеплення любові до обраної професії.
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Трудове виховання
№

Назва заходів

1

2

Термін
виконання
3

Проведення конкурсу «Кращий за фахом» (у
коледжі)

Лютий

2

Проведення брейн-рингу «Пишаємося обраним
фахом»

Лютий

3

Організація та проведення зустрічей з людьми,
захопленими своєю професією

Лютий

4

Проведення огляду-конкурсу на кращий
кабінет, аудиторію, лабораторію

5

Проведення огляду-конкурсу на кращу кімнату
в гуртожитку

1

6

7

8

Проведення індивідуальної роботи серед
студентів щодо підготовки їх до самостійної
суспільно корисної праці
Організація та проведення зборів студентів
напередодні виробничих практик ( навчити
студентів оволодівати професійними
навичками, знаннями та нормами відносин у
трудових колективах під час практик)
Організація та проведення конференції за
підсумками виробничих практик

Вересень
Січень
Грудень
Квітень

Виконавці
4
Соболєв Є.Ф.
Соболєв Р.Є.
Куценко О.М.
Пенкіна Н.П.
Костромицький І.І.
Дмитренко О.А.
Козакова Л.О.
Митрохіна М.О.
Овчаренко А.А.
Юрченко Ю.Ю.
Жорник С.В.
Голови циклових
комісій
Класні керівники
Хміль С.С.
Зав. кабінетів
Бєлік Т.А.
Біленко В.І.
Чергові викладачі
Члени студради
гуртожитку

Протягом
року

Класні керівники
Викладачі

За
графіком

Рощупкін О.І.
Керівники практик
Класні керівники

За
графіком

9

Підтримання належного стану території
коледжу та гуртожитку на закріплених
територіях, вулицях

Постійно

10

Організація чергування навчальних груп у
коледжі

За
графіком

11

Проведення години спілкування «Трудове
виховання дітей у сім’ї»

За планом
класного
керівника

Керівники практик
Класні керівники
Зав. гуртожитку
Біленко В.І.
Киреєв О.М.
Соціальнопобутова комісія
студради
Бєлік Т.А.
Зав. відділень
Класні керівники
Комендант
Класні керівники

14

12

Організація та проведення екскурсій (за
фахом)

За планом
класного
керівника

13

Організація та проведення тижня фінансової
грамотності

За планом

Рощупкін О.І.
Класні керівники
Нечитайло Н.В.
Бондаренко С.М.

4. Фізичне виховання, формування здорового способу життя
Мета: забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та
зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості,
гармонії тіла й душі; виховання потреби в регулярних заняттях фізичною
культурою й дотримання режиму дня, у прагненні до оволодіння санітарногігієнічними знаннями й навичками, утвердження здорового способу життя;
формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і
надавати необхідну допомогу собі та оточуючим; використання історичного
національного досвіду здорового способу життя; формування рис лицарства й
мужності, самовдосконалення й духу.
Завдання:
- виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового
способу життя;
- формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;
- забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;
- формування потреби в безпечній поведінці, протидія та запобігання
негативним звичкам, профілактика захворювань;
- забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона й зміцнення її
фізичного, психічного та духовного здоров’я.
Фізичне виховання, формування здорового способу життя
№

Назва заходів

1

2

1
2

3

4

Організація та проведення роботи спортивних
секцій
Організація зустрічі студентів з медичними
працівниками
Провести бесіди з охорони здоров’я в
навчальних групах на тему: «Дотримання
правил поведінки під час проведення
спортивних змагань як основа попередження
травматизму»,скласти інструктажі
Організація та проведення урочистого
відкриття та закриття Спартакіади

Термін
виконання
3
За планом
Вересень

Вересень

Вересень
Травень

Виконавці
4
Керівник
фізвиховання
Зав.відділень
Мед. працівник
Викладачі
фізичного
виховання
Класні керівники
Куліуш А.М.
Керівник
фізвиховання
Циферова Т.П.
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5

Організація та проведення Спартакіади
коледжу серед навчальних груп з таких видів
спорту:
– легка атлетика (осінній крос);
– волейбол;
– настільний теніс;
– міні-футбол;
– баскетбол;
– атлетика (силові вправи)

Жовтень
Протягом
року

6

Організація роботи з допризовною молоддю
(проведення тематичних бесід, змагань)

Жовтень

7

Підготовка команд для участі в міській
Спартакіаді вищих навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації

Протягом
року

8

Організація та проведення спортивно-масової
роботи в гуртожитку ( змагання з шахів)(згідно
з планом роботи вихователя гуртожитку)

9

10

11

12

Організація та проведення тематичних
виховних годин:
- «Здоровий спосіб життя – ознака
цивілізованості людини»;
- «В здоровому тілі – здоровий дух»
Організація та проведення лекції «Згубним
звичкам скажемо: «Ні!»» з показом
діафільмів, слайдів, науково-популярних
фільмів (у коледжі)
Організація та проведення студентської
конференції«Здоров’я нації – здоров’я
молоді!» з показом діафільмів, слайдів,
науково-популярних фільмів (у гуртожитку)
Проведення конкурсу стінгазет «Ми - за
здоровий спосіб життя», плакатів «Студенти
проти СНІДу»

За планом
вихователя

За планом
класного
керівника

Вересень

Керівник
фізвиховання
Викладачі
фізичного
виховання
Викладачі
фізичного
виховання
та ДПЮ
Керівник
фізвиховання
Голова ЦК
Біленко В.І.
Викладачі
фізичного
виховання
Члени студ.ради
гуртожитку
Класні керівники
Зав. медпункту
Лектор
Циферова Т.П.
Азарова Н.В.

Жовтень

Біленко В.І.
Студрада
гуртожитку

Листопад

Класні керівники
Голови студрад
відділень

5. Екологічне виховання
Мета: забезпечення підростаючого покоління науковими знаннями про
взаємозв’язок природи й суспільства; виховання свідомого доброго ставлення
до природи, почуття відповідальності за навколишнє середовище; розвиток
творчої активності щодо охорони та перетворення оточуючого середовища;
виховання любові до рідної природи.
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Завдання:
- формування основ глобального екологічного мислення та екологічної
культури;
- оволодіння знаннями та практичними навичками з раціонального
природокористування;
- виховання почуття відповідальності за природу як національне
багатство;
- виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної
діяльності;
- розуміння гармонії відносин з природою.

Екологічне виховання
№

Назва заходів

1

2

1

Виховання у студентів дбайливого ставлення
до природи

Термін
виконання
3
Протягом
року

2

Створення в навчальному корпусі та
гуртожитку зелених куточків

Протягом
року

3

Організація роботи студентів щодо
підтримання порядку на території коледжу та
його приміщеннях, створення квітникових
клумб

Протягом
року

4

Організація екскурсій до музею природи
м.Харкова

За планом
класного
керівника

Організація та проведення тематичної виховної
години:
 «Я – частина природи»;
 «Екологічна культура – показник
цивілізованості держави».

За планом
класного
керівника

5

6
7

Ознайомлення з нормативними документами
Уряду
України
з
питань
екології
навколишнього середовища
Організація та проведення конференції з
екології (у коледжі)
Участь у міжвузівській екологічній
конференції ( підготовка учасників,
написання статей)

Виконавці
4
Класні керівники
Киреєв О.М.
Коменданти
Класні керівники
Біленко В.І.
Зав.кабінетів
Класні керівники
Голови ЦК
Викладачі
біології, хімії та
екології
Класні керівники

Класні керівники

Сотнікова Є.В.
Ламанова Т.О.

За планом

Сотнікова Є.В.
Ламанова Т.О.

За планом

Сотнікова Є.В.
Ламанова Т.О.
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8

Організація та проведення тижня безпеки
життєдіяльності та екології

Квітень

Куліуш А.М.
Викладачі екології
та БЖД
Класні керівники
Біленко В.І.

9

Організація та проведення заходів до Дня
космонавтики

Квітень

Тронько О.М.

6. Художньо-естетичне виховання
Мета: формування естетичних поглядів і смаків, позитивного ставлення до
народних традицій, естетики, потреби в художньо-перетворювальній
діяльності, до естетичного розвитку; розвиток талантів та здібностей
особистості; виховання художнього смаку, вироблення естетичної активності,
бажання вносити прекрасне в життя, примножувати культурно-мистецькі
надбання народу.
Завдання:
- розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої
діяльності;
- формування в молоді естетичних поглядів, смаків, які грунтуються на
українських народних традиціях і кращих надбаннях світової культури;
- вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу,
відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному житті.
Художньо-естетичне виховання
№

Назва заходів

1

2

Термін
виконання
3

1.

Організація та проведення урочистого заходу
«Посвяти в студенти»

30.08.2017

2.

Організація та проведення свята «Перше
вересня – День Знань»

01.09.2017

3.

Проведення шоу-конкурсу «ХДАДК має
таланти»

29.09.2017

4.

Організація та проведення виставки-конкурсу
на кращий осінній мотив «Барви
Слобожанщини», присвяченої Дню працівника
освіти

05.10.2017

Виконавці
4
Бєлік Т.А.
Плотнікова Н.В.
Іванова Г.Ф.
Класні керівники
нового набору
Бєлік Т.А.
Плотнікова Н.В.
Іванова Г.Ф.
Класні керівники
Мизгіна Т.І.
Тиква А.І.
Сліпчук Т.А.
Швейда Н.К.
Максимовська Л.І.
Фільчакова О.Г.
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До свят

Марченко Г.А.
Рябчун Н.В.
Іванова Г.Ф.
Петлиця О.П.
Івах С.С.
Пугачова Н.Г.
Ільїнова І.В.
Глемботцька О.П.
Рудаченко С.І.
Гараєв А.О.
Двібородчин І.П.
Рідкозубова Є.І.
Костромітіна О.М.
Лепетюк Я.О.
Біленко В.І.
Культмасовий
сектор студради
гуртожитку
Зав. відділень
Сотнікова Є.В.
Захарян М.Р.
Мєрка М.В.
Камазіна О.В.
Голова студради
коледжу
Члени студради
Біленко В.І.
Культмасовий
сектор студради
гуртожитку
Бородкіна О.О.
Коротич Т.М.
Косміна І.А.
Гордєєва О.І.
Класні керівники

За планом

Класні керівники

5.

Організація та проведення святкового
концерту до Дня працівника освіти

05.10.2017

6.

Організація та проведення свята до Дня юриста

12.10.2017

7.

Організація та проведення свята до Дня
автомобіліста і дорожника

27.10.2017

8.

Організація та проведення відкритого
виховного заходу до Дня студента (у
гуртожитку)

14.11.2017

9.

Організація та проведення свята до Дня
студента

16.11.2017

10.

Проведення тижня студентського
самоврядування «Vivat, student!»

Листопад

11.

Організація та проведення Дня Святого
Валентина «Любімо Бога, любімо Україну,
любімо один одного» (у гуртожитку)

Лютий

12.

Організація та проведення свята «О, велич
України – Жінко!» (до 8 Березня)

Березень

13.
14.
15.

Організація та проведення стіннівок до свят
Організація та проведення культпоходів у
театри, кіно, музеї, концерти
Організація та проведення екскурсій до
історичного, художнього музеїв, музею
Сковороди, планетарію

16.

Залучення студентів до участі в художній
самодіяльності, гуртковій роботі

17.

Організація та проведення зустрічі з
українськими поетами та письменниками
Харківщини «Поезії не змовкне джерело»

За планом
Протягом
року
За планом
роботи
гуртка
«Дивоцвіт»

Мордвінова Н.О.
Марченко Г.А.
Класні керівники
Бєлік Т.А.
Класні керівники
Керівники гуртків
Марченко Г.А.
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Січень

Бєлік Т.А.
Соболєв Р.Є.
Плотнікова Н.В.
Класні керівники

18.

Організація та проведення випускних вечорів
«На вас чекає сто доріг»

19.

Організація та проведення свята «Рік новий
народився»до Нового року для дітей
працівників ХДАДК

Грудень

Глемботцька О.П.
Кошляк Н.О.

20.

Організація зустрічі випускників коледжу

Травень

Зав.відділень
Класні керівники

21.

Участь у міських заходах, які проводяться за
участі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

22.

Підготовка до міського конкурсу «Студентська
весна - 2018»

Червень

Протягом
року
Лютий
Березень

Зав.відділень
Голови ЦК
Класні керівники
Бєлік Т.А.
Іванова Г.Ф.
Класні керівники

7. Інтелектуально-духовне виховання
Мета: залучення студентів до участі в предметних гуртках, гуртках
художньої самодіяльності, історико-політичному клубі; забезпечення участі
студентів у міських предметних олімпіадах; залучення студентів до участі в
конференціях.
Завдання:
- розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
- виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до
застосування знань, умінь у практичній діяльності;
- реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної
кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;
- виховання здатності формувати та наполягати на власній позиції;
- формування особистісного світогляду як проекції узагальненого
світосприймання.
Інтелектуально-духовне виховання
№

Назва заходів

1

2

1

Робота предметних гуртків, гуртків художньої
самодіяльності, історико-політичного клубу

Термін
виконання
3
За планом
виховної
роботи
циклових
комісій

Виконавці
4
Голови
циклових
комісій

20

2

3

Проведення олімпіад, конкурсів з предметів

Проведення конференцій

4.

Нагородження переможців

5.

Розгляд кандидатур студентів на призначення
іменних стипендій

6

Участь студентів у міському конкурсі «Молода
людина року»

За планом
навчальновиховної
роботи
За планом
навчальновиховної
роботи
циклових
комісій
За підсумками
2017–2018 н.р.
.

За планом

Другий
семестр

Голови
циклових
комісій
Голови
циклових
комісій
Завідувачі
відділень
Класні
керівники
Овчаренко Р. Т.
Бєлік Т. А.
Завідувачі
відділень
Класні
керівники
Бєлік Т. А.
Завідувачі
відділень
Класні
керівники

