Комплексний план виховної роботи
Агарного коледжу управління і права ПДАА
на 2016-2017 н.р.
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1.1.ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ
№
Форма
Назва заходу
п/
провеп
дення
1. Підготувати проект наказу
та провести організаційну
роботу по поселенню студентів
нового набору до гуртожитку
навч.
році
Підготувати
та провести
2. у2006-2007
організаційну роботу по
підготовці та проведенню свята
Дня знань

Дата і
місце
проведенн
я

3. Розробити і затвердити
Дня знань
комплексний
план виховної
роботи коледжу

Вересень
20156р.

4 Розробити і затвердити:
- план роботи НВК;
- план роботи бібліотеки;
- план спортивно-масової
роботи;
- план роботи гуртків та
клубів за інтересами;
- план ВР в гур-ку;
- план роботи органів студ.
самоврядування
5 Обговорювати на
Педагогічних радах, методичних
радах проблеми виховної
роботи
6 Скласти і затвердити графік
виховної роботи
чергування
викладачів у
навчальних корпусах; графік
чергування викладачів у
гуртожитку.
7 Провести організаційну
роботу по виборах активу в
групах нового набору.
8 Профорієнтаційна робота:
провести
"Дні
відкритих
дверей"; «День коледжу», участь
у виставці «Освіта-2016»

Відповідальні

До 28.08 .16

Заступник з ВР, з АГЧ
Рада гуртожитку

До 28.08.16

Заст. з НР
Заст. з ВР
Керівники підрозділів,
Заст. з ВР

Працівники бібліотеки
Голови циклових комісій
До 25.09.16
Кер-ки гуртків та клубів
Вихователі,
Голова Ради коледжу та
гуртожитку

Двічі на рік

До 01.09.16

Заступник з НР

Зав. навч. частиною

До 30.09.16

Заст. з ВР,
Кер.студ.груп
студрада

Листопад
Лютий
Квітень

Заст. з навч. роботи,
Зав. відділеннями
Відп. секретар

9 Провести передплату газет і
журналів з урахуванням
Грудень
студентських запитів.
10. Провести батьківські збори Збори,
Листопад
у студентських групах .
закр. ауд.

1
2.

3

4

5

Зав. відділеннями
Куратори

1.. 2.. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ НОВОГО НАБОРУ
Основні завдання :
- допомогти студентам нового набору правильно оцінити свої сили, виробити
бажання застосовувати їх з максимальною віддачею
- прищеплювати любов до обраної професії
- допомогти піднятись на біль високий рівень освіченості і загальної культур и,
професійної кваліфікації та громадянської активності.
Поселення студентів у
Заст. з ВР, АГЧ
20-28.08.16
гуртожиток, ремонт
кімнат
і
Комендант гур-ку
побутових приміщень в секціях
Зустріч батьків та студентів з
адміністрацією коледжу,
Адміністрація,
20-29.08. 16.
вихователями, комендантом
керівники груп
гуртожитку.
Свято -День знань. Ознайомлюючі
Заст. з НР,
урочисті
збори на факультетах,
худ.керівник
01.09.16.
фотографування.
збори
Зав.відділення
Провести бесіди :
«Полтава. Історико-літературний
екскурс»
«як уникнути правопорушень»
«Раціональне харчування –
запобігання хворобам»
«Традиції коледжу»
Конкурс на кращу квіткову
композицію до дня міста
«Моя Полтава - любов і слава»

6

Екскурсії по місту, ознайомлення
з історією Полтави , перегляди
експозицій музеїв, виставок.

7

Провести анкетування студентів
« Розкажи про себе»
« Я і моя група»

8.

Зав. бібліотекою
Методист коледжу

Організувати і провести
запис студентів нового набору в
гуртки художньої самодіяльності,
спортивні секції
……....та,клубиінтересами.

ми
Кер.студ. груп,
бесіди

Вересень,
закріплені
аудиторії

Працівники
бібліотеки.
Вихователі

збори

23.09.16
актова зала

Протягом
екскурсії
року
Жовтень
І курси
Бесіди,
анкетув

До 30.09.16.

Керівники груп
Керівники
студентських груп,
старости груп
Кер. студ. груп
Бєлікова Д.М.
Литвинов Р.О.
Співак В.К.

Організувати зустріч з психологом
Управління у справах сім'ї та молоді
міськвиконкому, провести
анкетування.
10 Організувати спортивне свято для
першокурсників «Козацькому роду
нема переводу»
11 До Міжнародного дня студентів: Конкурс
виставка-конкурс газет
Вечір
«Студентський квартал "; візитні
відпочин.
картки I курсу; дискотека.
9

Вересень

Вересень

17.11.2016

Заст.. з ВР,
керівники груп,
вихователі,
Циклова комісія
викладачів
фізкультури
Співак В.К.
Стегній Т.М.
Кер. студ. груп I курсу

1.3. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ ТА ВИПУСКНИКІВ
1. Провести в групах анкетування
для виявлення інтелектуального
та світоглядного рівня
Брати участь у проведенні
2. випускників
«Днів
кар’єри»,
«Ярмарків
вакансій»
3

4

5

Провести
екскурсії
на
підприємства, у фермерські
господарства
та
інші
установа
(від повідно
до
кожної спеціальності )
Запрошувати
випускників
коледжу на виховні години з
Тем.виховні
метою профорієнтаційної роботи
години
Провести
свято
зустрічі
випускників коледжу усіх
Урочистий
років «День коледжу»
вечір

Жовтень
литстопад
Протягом
року

Кер. груп,
психологічна
служба
Зав.відділен
ням, голови
циклових
комісій

Протягом
року

Голови
циклових
комісій

Протягом
року

Керівники студ.
груп, голови
циклових
комісій

Остання
субота
травня

Заст.. з виховної
роботи
Зав.відділенням

1.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІІ ОСОБИСТОСТІ
ВІДПОВІДНО ДО її ЗДІБНОСТЕЙ, СУСПІЛЬНИХ ТА ВЛАСНИХ
Основні завдання : формування навичок самоврядування, соціальної
активності і соціальної відповідальності. Підвищення успішності і
навчальної дисципліни.

Ознайомлення студентів перших
курсів з Положенням про
студентську раду коледжу
виховного процесу
Проводити
засідання НВК,
виховного процесу
розглядати
питання
пропусків занять, порушень
дисципліни, правил проживання.
Проводити наради старост та
членів академічних секторів
навчальних груп

1

2

3

4. Організувати участь колективів
художньої самодіяльності у
фестивалі « Студентська весна"
5. Проводити передсвяткові
виставки газет: до Дня міста,
- До Дня працівників освіти,Дня
захисника України, Дня працівника
с/г, Дня студента, Нового року,
Дня Соборності, Дня матері, Дня
Конституції.
зустрічі
з
7. Організовувати
працівниками
громадських
молодіжних
організацій
та
працівниками центру у справах
сім’ї та молоді міськвиконкому

Вересень

Голова студради
Лисоконь В.

засідання

ІІ середа
місяця

Козаченко Ю. А.

засідання

Щовівтор Заст..з виховної
роботи
ка
Голова студради

Творчий
звіт

березень

Заст. з ВР
Худ. керівник

Газетивітання

Коледж,
Гурт-ок

Редколегії груп
старости відділень

Протягом Представники
року
Студентської ради
міста

8. Організація чергувань на вечорах
відпочинку та дискотеках силами
студентського активу

Протягом Студентська рада
коледжу
року

Круглі
9. Практикувати проведення
спільних засідань студентської
столи
ради коледжу зі
студентськими
радами інших навчальних
закладів.
Полтавщини

Протягом
року

Заст. з ВР,
Лисоконь В.
Романенко А.

1.5. РОБОТА З БАТЬКАМИ

Основні завдання: спільна цілеспрямована робота з виховання шляхом залучення
батьків до навчально-виховного процесу. Інформування батьків про результати
успішності та дисципліни.

із
сімейним
1. О знайо млення
стано м
сту дентів
з
метою
проведення
цілеспрямованої
виховної роботи
2. Організація інформованості батьків
з питань успішності і відвідування
занять студентів

Бесіди,
анкетуван.

3. Індивідуальна робота з батьками,
опікунами студентів-сиріт, студентівінвалідів та з багатодітних сімей.
4 Організувати і провести батьківські
збори з питань:
Відповідальність
батьків
за
виховання дітей
- Актуальні проблеми виховання
молоді на сучасному етапі
- Спільна робота сім’ї та педагогів з
профілактики
правопорушень,
наркоманії, алкоголізму:
- Попередження насилля в сім'ї

Бесіди
Консульта
ції
Збори

Вересень- Кер.студ. груп,
жовтень
вихователі
гуртожитку

Система
Бесіди
Листування тично

Кер .студ груп

Протягом Кер. студ. груп,
року
вихователі
гуртожитку
Адміністрація
Зав. відділеннями
ЛистоКер. студ. груп
пад
Квітень

7 Проведення консультацій та заочних Індив.
консульт.
лекторіїв для батьків:
«Харчування студентів - запобігання
хворобам»
«Хто друзі ваших дітей»
«Права студентів»
«Групи ризику: як вирішити
проблему»

Протягом Заст.. з виховної
року
роботи ,
кер. груп,
вихователі.

1.6.ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ
1 Провести організаційне
Засідання Жовтень
засідання комісії з
превентивного виховання (НВК)
Індивідуал. Листопад
2. Організувати для студентівсиріт зустріч з юристом
робота
Управління у справах сімї,
молоді і спорту Полтавського
міськвиконкому.

Голова НВК ,
заст. з ВР

3. Провести бесіди : - "Закон про
Бесіди
тебе і для тебе"; "Право, мораль,
культура"; "Я і закон", «Права і
обов’язки неповнолітніх»

Керівники груп,
Закр. ауд.
Кострубяк

Жовтень
Вересень
листопад

Заст.. з ВР

4. Провести диспут : “Що
важливіше: ким бути, чи яким
бути?”

Диспут

5. Організувати зустрічі студентів з Лекції
лікаря ми Клініки дружньої
до
молоді:
гінекологом,
венерологом.

Березень

Гладкова Ю.О.
Цюман Г.М.

Протягом
року

Заст. з ВР

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ:
2.1. НАЦІОНАЛЬНО- ПАТРІОТИЧНЕ
-

Основні завдання:
формування патріотичних почуттів
формування рис громадянина України
вивчення героїчних сторінок історії українського народу
формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі,
родини, готовності до захисту Вітчизни.
Організація
та
проведення
урочистих зборів, мітингів, вечорів
відпочинку до знаменних дат в
житті держави, міста, області,
1 навчального закладу:
-День знань;
-День працівників освіти;
-День с-г працівника;
- День матері;
- День коледжу
2 На виховних годинах проводити
бесіди стосовно міжнаціональних
відносин, збереження миру між:
етнічними, національними,
регілійними групами
3 Проводити літературні вітальні
та бібліографічні огляди,
присвячені знаменним історичним
подіям , ювілеям відомих діячів
культури та літератури

Урочисті
Протягом
збори,
року
вечори
відпочинку

бесіди

Виставки,
бібліографічні
огляди

Протягом
року

Протягом
року

Адміністрація,
керівники
студентських
груп,
Бєлікова Д.М.
Марюхніч Т.В.
Романенко А.
Співак В. К.

Керівники груп

Бібліотекарі
Циклова коміся
мовниї
дисциплін

4 Провести тематичні виховні
години:
«Державний прапор України –
святиня нашого народу»
« Прапори часів українського
козацтва»
«Святиня землі української»
«Герої Крутів»
«Жити за законами держави»
«Про зовнішність і духовну
культуру»

Виставки,
конкурси

Протягом
року

Керівники
груп,
працівники
бібліотеки

Організовувати
і
здійснювати
екскурсії
історичними місцями
Полтавщини: -Музей Полтавської
битви; -Краєхзнавчий музей 5
Музей- садиба Котляревського Музей
П.Мирного,І.
Котляревського Короленка, Музей
космонавтики.
У
рамках
тижня
кафедри
суспільствознавства
знайомити
6 студентів з діяльністю відомих
політичних діячів, з основними
архівними документами
Проводити інформаційні години:
«Події в Україні та світі»
7 «Україна: поступ вперед»
«Новини одними абзацом»

екскурсії

Протягом
року за
планом
груп

Голова профкому ,
керівники .груп
актив груп

Круглі столи, присвячені Дню
Державного Прапора “Доля
Української святині”;
8
- конкурси рефератів “Історія
нашого прапора”

Фотовистав За планом
бесіди
кафедри

Голова циклової
комісії

Огляд
Протяг.
політ.подій року,
аудитор.

Викладачі
суспільних
дисциплін,
керівники груп

Обговоре
ння ,
диспут

Працівники
бібліотеки,
Керівники груп

Вересень

До 150-річчя з Дня народження
Вечір
Вересень
І. Я.Франка
відпочинку грудень
Виховні години
Бесіди,
« Іван Франко: унікальні виміри
таланту»
« Ясин нарду, що вгору йде»
«Перехресні стежки Франка»
9 Літературний вечір «Не вмре
поезія – не згине сила духу»
Конкурс стіннівок «Живи, поете, в
пам’яті людській»
Конкурс читців поезії Франка
Книжково-ілюстративні виставки
«Великий Каменяр»
« Апостол духу»

Кер. студ. груп,
вихователі
гуртожитку,
Циклова комісія
мовних дисциплін
Працівники
бібіліотеки

Читання та обговорення книги
10 Кишницького «Уроки мужності»

Літературн Грудень
.виставка
Зустріч

Працівники
бібліотеки

Проводити літературні вечори,
присвячені творчості українських
11 письменників

Тем. вечір

Циклова комісія
мовних
дисциплін

березень

вихователі

Підготувати і провести лекції:
Лекції
Вересень “В сузір’ї славетних наші земляки”, Закріплені жовтень
аудиторії
12 “Полтава театральна”, Полтава
літературна”, “Полтава наукова”

Керівники
студентських груп
Мельник В.Г.

Виставка тематичних газет:
- До Дня міста
- До Дня захисника України»
13 - Милим, любим, коханим;
- До Дня матері
- До Дня Конституції

Адміністрація,
кер.студ.груп,
працівники
бібліотеки,
вихователі
гуртожитку
редколегія

виставки
23.09.2016
17.11.16
06.03.17
07.05.17
28.06.17

2..2. ГРОМАДЯНСЬКО - ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
Основні завдання:
- прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;
- виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
- формування політичної та правової культури особистості;
- формування почуття власної гідності, свободи, честі, рівності, самодисципліни;
- формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм,
принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;
- становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків;
- підготовка студентів до життя і діяльності в правовій, демократичній державі;
- прищеплення і розвиток моральних почуттів, глибокого усвідомлення
взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її
громадянської відповідальності
1

Провести бесіду –зустріч для
студентів І курсів «Твої права і
обов’язки»

виховні
години

вересень

Керівники груп

2

До Дня юриста :
1.Правовий семінар на
тему:»Конституція України: історія
і сучасність»
2. Конкурс міні-творів на тему:
«Демократія – це влада над собою»
«Як не стати об’єктом злочинних
зазіхань»

3

4.

5

6

7

8

Зав .юридичним
відділенням,
Циклова комісія
правових
дисциплін

Конференц
зал
Аудитор.
№23

Залучити студентів –випускників
юридичного відділення до
Анкетува
Координаційної ради молодих
юристів при Головному управлінні ння
юстиції в Полтавській області
Провести інтелектуальноспортивний квест «Тендерний
вимір»

жовтень

листопад

Купченя Л.І.

Заст.. з ВР
Томенко Д.

На виховних годинах проводити
бесіди:
«Закон про тебе і для тебе»
«З чого починається злочин»
«»Алкоголь та паління: що за цим
стоїть»

Протягом
року

Керівники груп

Організувати і провести книжкові
виставки: "Знай і поважай закон"
«Конституція України –основний
закон»
«День прав людини»
« 16 днів проти насильства»

Протягом
року
бібліотека

Працівники
бібліотеки

виставка

Провести тематичні виховні години:
“ Один із смертних гріхів»”
«Злочин та міра покарання»
«Жінки на продаж»»
« Просто скажи ні»
«Правове коло першокурсників»
« Жити за законами держава»

Бесіди
Зустрічі
Лекції
Диспути

Залучати до роботи в «Юридичній
консультації»
по
наданню
безкоштовної
допомоги
малозабезпеченим
верствам
населення
студентів-випускників
юридичного відділення

Кім.№3

Керівники
студентських груп
Протягом
року
бібліотека

Протягом
року

Заст. з ВР
Працівники
бібліотеки

Купченя Л.І.

зустріч
із
9 Організувати
працівниками
Полтавського
молодіжного центру праці
«Правові
аспекти
працевлаштування»

1

2

3

4

5

Актова
зала

Квітень

Заст.. директора

2.3. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Основні завдання:
виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на
народній естетиці та найкращих надбаннях цивілізації
вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке
надбання народу, відчути й відтворювати прекрасне
виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного
формування нею власної світоглядної позиції
забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних
потреб і почуттів .
Організувати
роботу
гуртків
художньої самодіяльності:
-вокальний, хоровий
-танцювальний,
-театральної студії
та залучити до участі в
них студентів нового набору.
Взяти участь в огляді –конкурсі
худ. самодіяльності "Студентська
весна” та фестивалі “Софіївські
зорі”
Брати участь у міських ,
обласних конкурсах
художньої самодіяльності,
фестивалях, концертах.
Провести виставку-конкурс
композицій з квітів:
"Моя Полтава – любов і слава”
Проводити випуск
фотокалейдоскопів до свят та
загальноколеджівських
заходів

Заст. з ВР,
кер.
груп.
Худ. керівник

Прослуховування,
бесіди

Вересень
2016

Конкурси,
виступи

Жовтень
Березень
Травень

Худ. керівник
Кер. груп

Конкурс

Протягом
року

Худ. керівник

конкурс

23.09.17

Старости
студ. груп I
курсу

виставки

Протягом
Року

Калініченко І.
фотограф

6

Провести вечори відпочинку:
«сіячам вічного, доброго,
мудрого”
“ Студент завжди студент”

7

8

9

10

11

12

13

« Новорічний мюзикл»
“А жінка в світ при ходить для
любові”
«День коледжу»
Провести тематичні виховні
години:
«Живопис України»
«Традиції полтавських
хліборобів»
«Голос, який з’являється раз на
віки»
«Геній поезії»
«Покликання душі – пісня»
Проводити екскурсії до театру
ім. М.В.Гоголя в день відкриття
сезону та на прем'єри.
Відвідувати театр

Заст. 3 ВР
Вечори - Відповідно
відпочинку
до
дискотеки календаря

Протягом
року

Екскурсія,
Перегляд
вистав

Підготувати та провести
Урочисті
випускні вечори для випускників
збори,
“Відлітайте ключем журавлиним”
концерт
Організація культурного
дозвілля: дискотеки, вечори
відпочинку, тематичні вікторини
на тижнях циклових комісій
Знайомити студентів з
новими виданнями художньої та
науково-популярної літератури
Відзначення Днів театру, музики,
Дня пам’ятників та історичних
місць.
Конкурс на краще
естетичне оформлення кімнати,
поверху у гуртожитку

Конкурс

Заст. з ВР
Керівники груп

Протягом
року

Заст. з ВР, кер.
студ груп

Червень

Заст. з виховної
роботи

Протягом
року

Виставки

Худ. керівник

Зав.циклових
комісій
викладачі,
Студентський
актив

Протягом
року

Працівники
бібліотеки

Протягом
року

Заст. з ВР

Грудень

Вихователі, кер.
груп
Губа І.

2.4. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Основні завдання:
- прищеплення й розвиток моральних почутті
- спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності,
бездуховності
- утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості,
милосердя, доброти
- культивування кращих рис української ментальності, толерантності,
поваги до жінки, любові до рідної землі.
1. Провести співбесіди, тестування та
анкетування з метою вивчення
особистих якостей, уподобань та
нахилів
2. Підготувати і провести бесіди з
морально-етичної тематики:
" Розумове і моральне завжди
збігається”
“Мій обов’язок перед рідними ,
колективом, країною”,
“Наші моральні ідеали”,
"Шануймо старших»
3. Провести цикл диспутів:
«Чи завжди ти правий»
«Моральні принципи людини: твій
погляд»
«Як стати лідером»
«Бути сучасним. Що це означає»
4. Проводити тематичні виховні
години:
«Моє село для мене - рай»
«Рятуймося у пізнім каятті»
«Моя земля - моя історія жива»
« Роде наш красний!»
5. Виховний захід у гуртожитку
Диспут «Правда не стільки мудрість
– скільки мужність»
6. Повести години народознавства:
«Різдвяні дійства»
«Українські вечорниці»
«Українські напої та страви»
«Щедрий вечір»
«Український одяг – одяг нашого
краю»
«Великдень – найбільше
християнське свято»

до Дня Перемоги"
до Дня соборності України.
до шевченківських днів

Соціолог.
Вересеньдослідженжовтень
ня

Кер. студ. груп,
вихователі
гуртожитку

Тем.виховПротягом
ні години,
року
бесіди

Керівники студент,
груп
вихователі
гуртожитку
викладачі психології

Обговорення, диспути

Керівники груп
Вихователі
керівники гуртків

Протягом
Року

Протягом
року

Вечір

Виставки

Лютий

За планом
бібліотеки ,
Фойє
коледжу

Керівники студ.
груп, викладачі,
вихователі

Цюман Г.М.

Працівники
бібліотеки

7. Організовувати бібліографічні
огляди літератури:
«Про що розповідають імена»
«Ім’я із забуття»

огляди

студентську
8. Організувати
благодійну акцію »Ми – діти однієї
країни»(допомога дітям-сиротам)

Протягом
року

19.12.2016

9. Організовувати прибирання місць
поховань
загиблих
солдатів,
історичних
та
культурних
пам’ятників.
10 Взяти участь у загальноміському
балу «Допомогти так легко»

Керівники груп,
працівники
бібліотеки

Студентська рада

Протягом
року

Заст..з АГЧ
Керівники груп

Листопад

Голоава
студрада

2.5.ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ
Основні завдання:
- формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, що
володіє відповідними навичками
- вмінні самостійно на основі сучасних знань про ринкову економіку
застосовувати власні здібності в системі виробництва
- прищеплення любові до обраної професії.
Знайомити студентів з основами
трудового законодавства України в
рамках дисциплін
студентів
для
2 Організація
прибирання
аудиторій,
закріплених ділянок біля коледжу,
гуртожитку.
1

Викладачі
спец.предме тів

бесіди

Протягом
року

бесіди

вересень

Керівники
студ.груп

виставка

листопад

Стегній Т.М.

4. Провести тематичні бесіди
«Твоя спеціальність»
«Хвала рукам, що пахнуть
хлібом»
Індивід, ро«Смак хліба – смак життя»
бота
Вересень«Твоє покликання»
Виховні
жовтень
«Щоб праця давала втіху»
години
«На дерево дивись я родить, а
на людину, як робить»
«Навчися планувати свій день»

Кер. гуртків,
вихователі
гуртожитку

3 Провести виставку творчих
робіт
студентів
до
Дня
працівників
сільського
господарства
«Сходинками
майбутньої професії»

рамках
тижнів
кафедр
5. В
Конкурси,
проводити конкурси та олімпіади з
олімпіади
навчальних дисциплін
6. Організовувати екскурсії на підприємства,

Зав. практикою

Протягом
року

Радостєв О.І.,
коменданти

Листопад
Випускні
групи

Левківський М.І.
Лисоконь В.

Конференції, вечо- Протягом
ри, огляди
року
літ-ри інше

Зав. цикловими
комісіями

труд.
десант

Рада коледжу й
гуртожитку

7. Залучати студентів до участі в
проведенні косметичного ремонту Трудовий
аудиторій, побутових приміщень, десант
гуртожитку, інвентарю тощо.
8. Взяти
участь
у
міському
профорієнтаційному
заході
Круглий
«Ярмарок професій»
стіл

10. Організувати і провести
тиждень добрих
справ у
гуртожитку.
висвітлити у студентській газеті

Завідуючі
кафедрами

Протягом
року

фермерські господарства

9. Організувати тижні циклових
комісій

Протягом
року

Травень

2.6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО - ДУХОВНЕ
Основні завдання:
- розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;
- реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на
основі здібностей і знань, умінь і навичок;
- виховання здатності формувати і відстоювати власну позицію;
- формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприйняття.
1. Організувати і провести екскурсії екскурсії
по духовних місцях Полтавщини:
Мгарський
монастир,
Хрестовоздвиженський монастир
тематичні
виховні
2. Провести
години:
- «Не можна лікувати тіло, не
лікуючи душу»;
- "Якби ми вчились так як треба”
- «Єдиний шлях , що веде до
знання, - це діяльність”
- «Пізнай себе і ти пізнєш світ»

Бесіди,
диспути,
круглі
столи

Протягом
року

Заст. з ВР.
куратори

Грудень

керівники студ.
груп,

Березень
травень

3. Провести тренінги та рольові
ігри:
«Люби ближнього свого, як
самого себе»
«Толерантні відносини»
«Заміни життєвих орієнтирів
зі споживацьких на духовні»

Протягом
року

Вихователі
гуртожитку

книжкову Виставка
4. Організувати
виставку
«Духовні
перлини
України»
зустріч
з Вечір
5. О р г а н і з у в а т и
молодими
поетами
Полтавщини

Квітень

Працівники
бібліотеки

Листопад

Коротківх В.О.
Моргачова М.

Березень

Литвинова О.В.
Василенко Л.Й.

літературний вечір
6. Провести
творчості Ліни Костенко «Берегиня
української духовності»

2.7.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ
Основні завдання: утвердження здорового способу життя як невід’ємного
елемента загальної культури особистості, зміцнення фізичного, психічного,
духовного здоров’я молоді, формування її фізичних здібностей.
1

Залучення студентів до
спортивних секцій та організація
їх занять

лікувально2. Здійснювати
профілактичний
контроль
за
станом
здоров’я,
фізичного
розвитку, фізичної підготовки
3. Організувати роботу спеціальної
групи з фізичного виховання
4. Спартакіада коледжу (за окремим
планом)

Вересень

Системати
чно
Вересеньжовтень
Протяго
м року
року

Викл..фізичного
виховання.
Викл..фізичного
виховання
Кер.
фіз.
виховання
Викладачі
фізичного
виховання
Радостєв О.І.

5. Підготувати санітарно-гігієнічне
навчання для студентів 1-х курсів6
«Особиста гігієна”
“Раціональне харчування
студентів”
“Профілактика туберкульозу”
“Інфекційні захворювання та їх
профілактика»
«Гігієна статевого життя»

Бесіди,
круглі
столи

6. Провести тематичні бесіди:
«Про здоровий спосіб життя»
«Життя – це рух, здоров’я, краса»
Бесіди
«Гармонія тіла і духу – основа
фізичного виховання»
«Скажемо «ні»….»
7. Прийняти участь в міському
легкоатлетичному
кросі,
присвяченому
визволенню Змагання
Полтави
8

Провести
спортивно-оздоровче
Спорт.шоу
свято
біля річки
«День здоров’я»

9. Організувати зустріч з членами
олімпійських
команд,
міжнародних
спортивних
змагань
10 Приймати участь у спортивних
змаганнях міста, області, України

Протягом
року

Литвинов Р.О.
Яременко О.І.

викладачі фізичного
виховання

жовтень

Вересень

Викладачі фіз.
виховання

Литвинов Р.О.
Яременко О.І.

Вересеньжовтень

викладачі
фіз.виховання

Протягом
року

Викладачі
фізвиховання

2.8. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Основні завдання: виховання екологічної культури, усвідомлення себе частиною
природи, почуття відповідальності за неї, виховання свідомого виконання норм
поведінки в природі яка включає нанесення збитків, забруднення навколишнього
середовища, готовності до природоохоронної діяльності.

1.

Провести тематичні
інформаційні години:
“Про що кажуть квіти»
“Білі птахи”,
«Земля – наше багатство»
«Проблеми планети Земля»
«Тієї вогняної ночі»
«»Червона книга – знак біди»

Бесіди,
диспути,
круглі
столи

2.

До дня охорони навколишнього
середовища
організувати
виставку фоторепродукцій та
картин «Краса рідного краю»

3.

На виховних годинах ознайомити Виховні
з нормативними документами години
уряду України з питань екології
навколишнього середовища

Протягом
року

4.

Залучати
студентів
д о Трудовий
упорядкування прилеглої до десант
коледжу і гуртожитку території,
брати
участь
в
озелененні
території

Системати Заст. з АГЧ,
чно
Коменданти

5.

Провести
тиждень, Бесіди
присвячений
річниці
чорнобильської трагедії
Літературна
композиція
«Чорнобиль не дає забути..»
Наукова
конференція
«Наслідки катастрофи»
Читацька
конференція
«Чорнобильський слід»
Інформаційні
години:
»Чорнобиль: вчора, сьогодні,
завтра»

6.

Прийняти участь у міській акції
до
Дня
землі
та
Дня
Чорнобильської катастрофи

Квітеньтравень

Керівники
студентських груп

7.

Провести виставку-конкурс газет Конкурс
" Живи Земля"
« Чиста криниця»

Квітень

Рада коледжу
Кер.студ.груп

Заступник директора з виховної роботи

Листопад
березень
травень

Кер. студ. груп,
викладачі екології та
БЖД

Викладачі екології

Керівники груп

Викладачі предметів
Керівники групи

Т.В.Марюхніч

