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ВСТУП 

Виховна робота у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну 

базується на положеннях та статтях Конституції України, Закону України «Про 

вищий навчальний заклад»: за станом на 16.01.2020, підстава – 392-IX; Закону 

України «Про професійно-технічну освіту»: за станом на 01.01.2019, підстава –

 2443-VIII, 2300-VIII; Закону України «Про освіту»: за станом на 16.01.2020, 

підстава – 392-IX; Закону України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні»: за станом на 09.08.2019, підстава - 2745-VIII, 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з 

реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року» від 04.09.2013, Концепції національно-патріотичного виховання в системі 

освіти України  від 29.07. 2019 р., Наказом МОН « Про затвердження плану 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу (цькуванню) в 

закладах освіти», Статуту Білоцерківського фахового коледжу сервісу та 

дизайну від 2020 р.  

Політичні, соціальні та військові процеси, що відбуваються в Україні і 

спрямовані на утвердження незалежності Української держави, демократичних 

засад її розвитку, а також глобальні перетворення в освітній галузі вимагають 

докорінної модернізації виховної роботи у закладі фахової передвищої освіти, її 

організаційної інфраструктури з метою виховання свідомих громадян України. 

Виховна діяльність в коледжі є важливою складовою освітнього процесу та 

направлена на пошук і впровадження нових ефективних форм для забезпечення 

всебічного і гармонійного розвитку студентів.  

Головні завдання виховної роботи в коледжі у 2022-2023 н.р. полягають у 

створенні сприятливих умов для розвитку і формування високих професійних і 

моральних якостей студентської молоді, активної участі в громадському житті, 

активної життєвої позиції, поваги до законів держави, національної свідомості і 

самосвідомості, національної гідності, патріотизму, міцного здоров'я, активного 

способу життя, гуманізму, духовності, творчого мислення і встановлення 

міжособистісних відносин. 

В жорстоких реаліях воєнного стану в Україні перед освітянами стоїть 

важливе завдання - об’єднання зусиль педагогічної та громадської спільнот на 

засадах взаєморозуміння, співробітництва щодо захисту прав та свобод, 

оволодіння дітьми універсальними цінностями та моделями поведінки, які 

складають основу світової культури. 

У зв'язку з цим виховна діяльність коледжу спрямована на створення умов 

для змістовного дозвілля студентів, проектування виховної роботи в групах, 

розробку діючої моделі самоврядування та забезпечення механізмів зв'язку з 

громадськістю. 

Виховання студентської молоді в коледжі ґрунтується на таких принципах:  

 демократичності – визнанні академічною спільнотою права кожного 

на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних 

методів виховання;  

https://zakon.help/laws/show/392-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2443-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2300-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
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 гуманізації – створенні умов для особистісної самореалізації, 

формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;  

 єдності навчальної та виховної діяльності – консолідації студентства 

та педагогічних працівників у єдину академічну спільноту, об'єднану спільною 

мораллю та ідеями;  

 послідовності, системності – привнесенні виховних аспектів у всі 

форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю 

народу та продуктивною працею;  

 диференціації та індивідуалізації виховного процесу – врахуванні у 

виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, 

інтелектуального розвитку студентів, стимулюванні їхньої активності та 

розкритті творчої індивідуальності;  

 єдності теорії та практики – реалізації набутих здобувачами освіти 

знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську 

діяльність;  

 природовідповідності – врахуванні багатогранної і цілісної природи 

людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей 

студентів;  

 пріоритету правової свідомості – вихованні поваги до 

конституційних прав та свобод людини.  

Серед основних складових національно-патріотичного виховання в 

Концепції виокремлені громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-

патріотичне та екологічне виховання.  

План виховної роботи зі здобувачами освіти в коледжі носить 

комплексний характер, охоплює всі сфери життєдіяльності студентів, є 

складовою частиною освітнього процесу. Основною метою виховної роботи є 

виховання особистості студента, набуття ним соціального досвіду, успадкування 

духовних надбань українського народу, формування в нього професійно-

наукового світогляду, розвиток духовності, моральної, естетичної, правової та 

екологічної культури, навичок здорового способу життя, прищеплення 

комплексу загальнолюдських і культурних норм, цінностей, правил та ідеалів 

поведінки в професійній діяльності. Метою національно-патріотичного 

вихованим визначено становлення самодостатнього громадянина-патріота 

України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і 

конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань 

українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування 

активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності 

громадян па основі духовно-моральних цінностей Українського народу, 

національної самобутності. 

Основними формами виховної роботи зі здобувачами освіти у 2022-2023 

н.р. є культурні заходи змішаного навчання: 

 заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах і 

студентських клубах;  
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 концертні програми, свята; 

 психологічні колажі, соціально-психологічні скриньки; 

 майстер-класи, диспути; 

 тематичні вечори, студентські конференції; 

 тренінги; школа лідерів; 

 педагогічні та студентські квести; флешмоби; 

 хештеги, фоточеленджі; 

 он-лайн зустрічі, вебінари; 

 крос-фіти, естафети,  

 літературні вечори, засідання фітобару; відеоклуби вихідного дня; 

 години відвертості та просвіти на рівні академічної групи та 

коледжу;  

 заходи на протидію маніпулятивним впливам; 

 заходи на попередження проявам расизму, шовінізму, приниженню 

гідності іншомовних людей і підкреслюйте словом і ділом моральний наратив 

демократії, толерантності, прав людини та верховенства права, територіальної 

цілісності та єдності народів України. 

Розуміючи велику відповідальність щодо організації освітнього процесу  у 

нелегкі часи повномасштабної війни росії з Україною та ризику поширення 

коронавірусу будь якого штампу, колектив коледжу створив всі умови для 

творчого зростання студентської молоді, реалізації її ініціатив, задоволення 

культурних і духовних потреб дотримуючись протиепідемічних заходів безпеки.  
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ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з\п 

Назва заходів Дата, 

час 

Виконавці Відповідаль

ні 

1 2 3 4 5 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

1.  Підготовка навчального закладу 

до нового навчального року в 

умовах карантину з дотриманням 

протиепідемічних заходів 

безпеки. 

серпень працівники 

коледжу 

директор 

2.  Розробка та затвердження планів 

комплексної організації виховної 

роботи зі здобувачами освіти: 

- загальний план виховної 

роботи; 

- вихователя гуртожитку; 

- спортивно-масового 

спрямування; 

- практичного психолога; 

- медичного працівника. 

до 

10.09.2022 

циклов.комісії,  

прак.психолог, 

зав.бібліотекою,  

вихователі, 

класні керівн. 

заст..З ВР 

3.  Впровадження  

загальнодержаного проекту 

«Місце шани та вдячності» 

І семестр циклов.комісії,  

прак.психолог, 

зав.бібліотекою,  

вихователі, 

класні керівн. 

 

 

Створення максимально 

комфортних умов для життя та 

здобувачів освіти в гуртожитку: 

- поселення здобувачів освіти 

у гуртожиток з урахуванням їх 

побажань та можливостей 

гуртожитку; 

-  адаптація студентів нового 

набору до умов проживання у 

гуртожитку;  

- індивідуальна робота з 

мешканцями гуртожитку; 

- підвищення рівня 

успішності і навчальної 

дисципліни здобувачів освіти – 

мешканців гуртожитку. 

протягом 

року 

вихователі, 

праців. гуртож. 
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- формування та 

затвердження списків мешканців 

гуртожитку, соціальний паспорт 

контингенту. 

- загальні Завідувач 

бібліотекою мешканців 

гуртожитку з питання прав і 

обов'язків; Завідувач бібліотекою 

мешканців гуртожитку по 

поверхах. 

- формування студентської 

ради гуртожитку та активу на 

поверхах. 

- звітно-виборні Завідувач 

бібліотекою членів студентської 

ради гуртожитку. 

декада студентського 

самоврядування під девізом: «У 

гуртожитку жити – у мирі та  

злагоді бути». 

 Соціально-психологічна      

допомога всім учасникам 

навчально-виховного процесу:  

- Завідувач бібліотекою 

інформації щодо соціальних пільг 

здобувачів освіти для розгляду на 

засіданні стипендіальної комісії 

- Підготовка соціально-

психологічних. рекомендацій для 

учасників освітнього процесу. 

- Відвідування занять з 

метою їх психологічного аналізу 

(за запитом адміністрації).  

- Надання соціально-

психологічної інформації за 

запитом місцевих, обласних 

органів влади. 

- Соціально-психологічна 

робота зі здобувачами освіти що 

мають прояви дезадаптованості; 

- Створення соціального 

паспорту коледжу; 

- Заповнення банку даних 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

протягом 

року 

прак.психолог, 

класні керівн. 

вихователі, 

 

заст..З ВР 
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батьківського піклування, дітей з 

особливими потребами, 

напівсиріт, багатодітних сімей, 

одиноких  матерів, дітей-

переселенців, неблагонадійних 

сімей та «групи ризику», дітей чиї 

батьки  є учасниками АТО та 

бойових дій, контроль за їх 

фізичним та емоційним станом. 

- Проведення благодійних 

акцій з метою допомоги в 

складних життєвих ситуаціях 

здобувачам освіти коледжу. 

Контроль за станом здоров’я 

здобувачів освіти із соціально-

незахищених категорій з метою 

попередження поширення 

пандемії короно вірусу різних 

штампів. 

 Здійснити першочергові заходи 

адаптації першокурсників до 

освітнього процесу в коледжі: 

- ознайомлення студентів зі 

Статутом коледжу та Правилами 

внутрішнього розпорядку ; 

- роз’яснення прав та 

обов’язків студентів; 

- проведення соціологічних 

досліджень, співбесід; 

- організація психолого-

педагогічного супроводу 

адаптації студентів 

першокурсників в умовах 

коледжу. 

вересень 

жовтень 

прак.психолог, 

класні керівн. 

вихователі, 

зав.бібліот. 

мед.прац. 

 

заст..З ВР 

4.  Організувати виховну роботу в 

коледжі за такими напрямками:  

- національно-патріотичне 

виховання; 

- правове виховання; 

- морально-етичне, сімейно-

родинне виховання; 

- художньо-естетичне 

виховання; 

-  трудове виховання;  

протягом 

року 

прак.психолог, 

класні керівн. 

вихователі, 
зав.бібліот. 

мед.прац. 
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- екологічне виховання; 

- формування здорового 

способу життя; творчий розвиток 

особистості студента;  

- індивідуальна робота зі 

студентами за інтересами; 

- налагодження роботи 

гуртків, секцій, узгодження плану 

їхньої роботи. 

5.  Взаємодія психолога  

(соціального педагога ) з  

- Відділом практичної 

психології та соціальної роботи 

Академії неперервної освіти; 

- Центром соціальних служб 

для молоді,  

- Службою у справах дітей 

Білоцерківської міської та 

районної ради;  

- Управлінням  у справах 

сім’ї та молоді Білоцерківської 

міської ради; 

- Центром творчості дітей та 

юнацтва Київщини; 

- Волонтерською 

благодійною організацією 

«Конвіктус Україна» 

- Білоцерківським інститутом  

неперервної освіти; 

- Інститутом професійно-

технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук 

України НАПНУ 

- Кабінетом професійно-

технічної освіти Київської 

обласної державної адміністрації, 

Департаментом освіти і науки 

КОДА. 

протягом 

року 

прак.психолог, 

 

6.  Робота МО класних керівників: 

- Організація інформаційного 

наповнення вкладки «Виховна 

робота в коледжі» на сайті 

коледжу . 

- Складання і затвердження 

постійно  голова 

метод.обєд.кл.к., 

прак.психолог, 

класні керівн. 

вихователі, 

 

заст..ВР 
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графіку проведення кураторами 

академічних груп годин виховної 

роботи. 

- Відвідування години 

виховної роботи, які проводять 

куратори академічних груп. 

- Організувати діяльність 

студентського  самоврядування  

коледжу. 

- Створення «Творчої 

майстерні». Підбір творчо 

обдарованих, активних студентів, 

які бажають приймати участь у 

концертних програмах, колективі 

художньої самодіяльності тощо. 

7.  Взаємодія з батьками: 

- встановлення  контакту з 

батьками вихованців шляхом 

зустрічей, телефонних розмов; 

консультації для батьків з питань 

проживання  в гуртожитку; 

-  встановлення  контакту з 

батьками вихованців шляхом 

зустрічей, телефонних розмов; 

консультації для батьків з питань 

результатів навчання та 

відвідування занять здобувачами 

освіти. 

- Проведення 

загальноколеджанських 

батьківських зборів 

протягом 

року 

прак.психолог, 

класні керівн. 

вихователі, 

 

8.  Організація безпеки під час 

воєнного стану: 

- налагодження роботи в 

укритті під час  сигналу 

«Повітряна тривога»; 

- налагодження евакуації з 

гуртожитку в укриття під час  

сигналу «Повітряна тривога» та 

інші надзвичайні ситуації 

1 декада 

вересня 

прак.психолог, 

класні керівн. 

вихователі, 

мед.прац. 

прац. гурож. 

заст..З ВР 

9.  Винесення питань 

результативності виховної роботи 

для обговорення на засіданні 

Педагогічної ради 

протягом 

року 

заст..ВР 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 
 

№ 

з\

п 

Назва заходу Дата 

проведенн

я 

Відповідальний за 

виконання 

Група 

1 2 3 4 5 

ВЕРЕСЕНЬ 

1.  Перший урок “Ми українці: 

честь і слава незламним!» 

 «Єдиний урок з безпеки» 

1.09 заст..ВР  

2.  Проект «Безпечне освітнє 

середовище в умовах війни» 

протягом 

місяця 

заст..ВР, класні кер.  

3.  До Всесвітнього дня 

запобігання самогубствам 

проведення профілактичних 

тренінгів: «Життя – це 

найцінніший скарб» 

7.00-9-09 практ.псих., класн.кер.  

4.  Фізкультурно-оздоровчий 

захід  «Рух – це здорово!» 

для студентів та педагогів.  

 (Флешмоб: онлайн зарядка) 

12-16.09 керівн.ф/в  

5.  Подання на стипендію 

міського голови 

до 19.09 заст..ВР, класні кер. 

практ.псих., студ.рада 

 

6.  Студентський флешмоб до 

Міжнародного дня миру 

21.09 студ.рада  

7.  День пам’яті жертв 

Бабиного Яру 

29.09 О.Корнієнко КС-2 

8.  Заходи до Всеукраїнського 

дня бібліотеки 

30.09 зав.бібліот.  

9.  Святковий флешмоб до Дня 

працівників освіти 

30.09 заст..ВР, студ.рада  

10.  «Вектор молодіжного 

читання!» - знайомство з 

творчістю письменників-

краянів 

вересень зав.бібліот, вихователі  

11.  Всеукраїнська багодійна 

акція «Смілива гривня» 

вересень-

жовтень 

заст..ВР,  

студ.рада 

 

ЖОВТЕНЬ 

10.  Проведення тренінгу для 

студентів першого курсу до 

Міжнародного дня боротьби 

проти насилля 

«Попередження булінгу 

перша 

декада 

практ.псих.,  
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серед підлітків» 

11.  «Поезія словами та 

фарбами»: перформанс до 

Дня художника  

07–08.10. цикл. коміс. перук.мист.  

12.  «Козацькими стежками»: 

спортивна 

конкурснорозважальна 

програма до Дня 

українського козацтва та 

Дня захисника України 

14.10 заст..ВР, керівн.ф/в 

 

 

13.  Тренінг «Торгівля людьми 

ближче, ніж може 

здаватися» до 

Європейського дня 

боротьби з торгівлею 

людьми 

друга декада класні кер. 

практ.псих.,  

 

 

14.  Година мужності «Нація 

нескорених: від козацтва до 

сьогодення»  - до Дня 

Захисника Вітчизни та Дня 

українського козацтва    

жовтень зав.бібліот, вихователі  

15.  Турнір з настільного тенісу 

серед дівчат та хлопців 

коледжу. 

«Весела ракетка!» 

(Флешмоб: ракетка онлайн) 

жовтень керівн.ф/в  

ЛИСТОПАД 

14.  Заходи До Дня української 

мови та писемності  

09.11 циклова ком.заг.дисц.  

15.  Проведення годин 

корпоративної культури до 

Міжнародного дня 

толерантності  

09.11– 16.11. практ.психолог, 

класні кер. 

 

16.  До Всесвітнього дня 

доброти флешмоб добрих 

справ  

08.11– 12.11. практ.психолог, 

студ.рада 

 

17.  Протидія булінгу листопад заст..ВР, класні кер..  

18.  Заходи до Міжнародного 

дня студента 

17.11 заст..ВР, класні кер. 

студ.рада 

 

19.  Участь у Всеукраїнській 

Акції «16 днів проти 

насильства». Флешмоб 

«Мій світ без жорстокості та 

третя декада практ.психолог, 

студ.рада 
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насильства»  

20.  «До Дня Гідності та 

Свободи виховний захід: 

« оробрі серця України» 

21.11 М.Володько В-4 

21.   «І мертвим, і живим, і 

ненародженим... Гірка 

історія злочинів проти 

людяності» – цикл заходів 

(круглі столи, тематичні 

лекції, уроки пам’яті) щодо 

вшанування пам’яті жертв 

Голодомору 1932–1933 

років в Україні 

27.11 класні кер.  

22.  Тиждень безпеки 

дорожнього руху. 

Проведення 

профілактичних тренінгів 

на тему: «Твій безпечний 

шлях»  

листопад Н.Мастилко, класні кер.  

23.  Перегляд та обговорення 

документального фільму   

«Соловей співає» 

Конкурс селфі (на фоні 

українських написів) - до 

Дня української писемності 

та мови. 

листопад  зав.бібліот, вихователі  

24.  «Лиш той життя й свободи 

вартий, хто йде щодня за 

них у бій» - урок мужності 

до Дня Гідності та Свободи. 

Презентація книги Світлани 

Талан «Оголений нерв» 

листопад зав.бібліт., вихователі  

25.  Фізкультурно – спортивний 

захід 

«Богатирські ігри» 

(Спортивний онлайн 

фотоконкурс: «Спорт в 

моєму житті») 

листопад  керівн.ф/в  

ГРУДЕНЬ 

23.  Заходи до Дня захисту прав 

людини. Тиждень правових 

знань  

перша 

декада 

циклов.ком. заг.дисц.  

24.  Тренінг для студентів щодо 

профілактики та 

перша 

декада 

практ.психолог, 

класні кер. 
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попередження 

захворюваності на 

ВІЛ/СНІД за методом 

«Рівний–рівному»  

25.  Заходи до Дня Збройних 

Сил України. 

06.12. заст..ВР, керівн.ф/в  

26.  Антикорупційні заняття до 

Міжнародного дня боротьби 

з корупцією  

09.12. заст..ВР, класні кер.  

27.  «Академія святого 

Миколая»: благодійна акція 

до Дня святого Миколая та 

Дня благодійництва  

19.12 практ.психолог, 

студ.рада 

 

28.  Організація новорічних 

привітань  

20.12– 23.12. заст..ВР, студ.рада  

29.  «Час. Закон. Молодь» - 

Інформаційний прес-анонс 

до Міжнародного дня прав 

людини. Зустріч з 

представниками юридичної 

клініки «Право і Практика» 

грудень зав.бібліот, вихователі  

30.  Змагання з загально-

фізичної підготовки для 

юнаків «koledg-CrossFit 

2023» (Онлайн–змагання: 

«Прокачай прес!») 

грудень керівн.ф/в  

СІЧЕНЬ 

29.  Заходи до Дня Соборності 

України. Тематичні лекції 

та години патріотичного 

виховання  

17.01– 21.01. Ю.Клименко Д-3 

30.  «Україна – єдина країна» 

до Дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні «Герої не 

вмирають» 

22.01 

31.  Відеоряд до Дня пам’яті 

героїв, які полягли під 

Крутами «Тут кувалась 

наша воля» 

29.01 класні кер.  

ЛЮТИЙ 

32.  Проведення годин 

превентивного виховання до 

Всесвітнього дня боротьби 

проти раку 

03.02. практ.психолог, 

мед. працівник 
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33.  До Дня безпеки в Інтернеті: 

інформаційно–

просвітницькі тренінги 

«Кібербезпека», «Чи мудро 

Ви користуєтеся цифровими 

технологіями». Практичний 

семінар «Інформаційний 

тероризм та інформаційна 

безпека» 

8.02. 

протягом 

місяця 

цикл.ком.ІКТ  

34.  День Єднання 

 

16.02 заст..ВР  

35.  Конкурсна програма до Дня  

Святого Валентина 

14.02. 

 

заст..ВР СР  

36.  Заходи до Міжнародного 

дня рідної мови 

21.02. 

 

цикл.ком.заг.дисц.  

37.  До дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні «Герої не 

вмирають»  

22.02 класні кер.  

38.  День нападу РФ на Україну 

«День ганьби для росії» 

24.02 К.Степанчук К 13-14 

39.  «Небесна сотня. Зима, що 

нас змінила» - перегляд та 

обговорення 

документального фільму до 

Дня вшанування пам 'яті 

Героїв Небесної Сотні. 

лютий  зав.бібліот, вихователі  

40.  Акція: « Подаруй бібліотеці 

книгу» 

лютий зав.бібліот, вихователі  

41.  Змагання з шашок для 

хлопців та дівчат коледжу. 

«Король та королева 

шашок!» 

(Онлайн-шахи) 

лютий  керівн.ф/в  

БЕРЕЗЕНЬ 

39.  Студентське вітання до 

Міжнародного жіночого дня 

«І знову починається 

весна!» 

07.03. заст..ВР СР 

 

 

40.   евченківські дні: 

комплекс заходів (засідання 

круглого столу 

«Актуальність творів 

Кобзаря у сьогоденні 

України»; літературно-

перша 

декада 

цикл.ком.заг.дисц.  
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мистецький конкурс на 

краще виконання творів 

Кобзаря; семінар «Жіночі 

образи у творчості і долі 

Кобзаря»)  

41.  Мистецький перформанс з 

нагоди Всесвітнього дня 

поезії та Міжнародного дня 

театру 

 

21.03.2022 

 

заст..ВР, зав.бібліотекою 

викладачі укр. мови та 

літератури 

 

42.  «Мій  евченко»- перегляд 

фільму до дня народження 

Т.Г. евченка 

березень зав.бібліот, вихователі  

43.  Волейбольний турнір серед 

дівчат,присвячений 

Міжнародному жіночому 

дню. 

«Ми спортивні і стільні.» 

(Спортивна 

відеотека:вправа планка.) 

березень керівн.ф/в  

КВІТЕНЬ 

42.  Фестиваль гумору «Гумор 

FEST» 

 

03.04.2022 

 

заст..ВР, студ.рада, 

класні кер. 

 

43.  Спортивний квест до Дня 

здоров’я: «У пошуках 

здоров’я»  

 

07.04.2022 

 

керівн.ф/в, 

класні кер., студ.рада, 

 

44.  «Довкілля починається з 

тебе» до Дня довкілля 

21.04 Р.Юхно К-8 

ОП-7 

45.  Проведення тематичних 

виховних годин в рамках 

відзначення Дня 

Чорнобильської трагедії 

26.04 В.Павлик П 21-23 

46.  «Зона відчуження: 

Жорстокий урок історії» - 

віртуальний 3D тур 

«Національний музей 

Чорнобиль в Києві» - до дня 

Чорнобильської трагедії   

квітень зав.бібліот, вихователі  

47.  Заходи до Всесвітнього дня  

охорони праці 

 

28.04.2022 

 

заст..ВР  
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48.  Засідання фітобару – до 

Всесвітнього дня здоров’я 

квітень завід.бібліот., вихователі  

49.  Змагання з легкої атлетики. 

« видше, вище, сильніше!» 

(Онлайн флешмоб:вправи з 

гантелями.) 

квітень керівн.ф/в  

ТРАВЕНЬ 

47.  День пам'яті та примирення 

 

8.05 Т.Чернишова ОП-5-6 

48.  День Європи 

 

9.05 

49.  Творча майстерня «Арт-

студія»-  майстер-клас з 

виготовлення маків – 

символу пам 'яті  до Дня 

пам'яті та примирення 

травень 

зав.бібліот, вихователі  

49.  Фотовернісаж до Дня 

матері  

«Родинні світлини» 

06.05.2022 студ.рада,  

50.  Проведення тематичних 

годин в академічних групах 

з нагоди Міжнародного дня 

сім’ї 

друга 

декада 

 

класні кер.  

51.  День пам'яті жертв 

геноциду 

кримськотатарського 

народу 

18.05 класні кер.  

52.  Флешмоб до Дня 

вишиванки «Між 

схрещених нитей прошито 

людину…» 

19.05. 

 

Заст..ВР, класні кер.  

53.  Відвідування студентами 

музеїв з нагоди 

Міжнародного дня музеїв 

третя 

декада 

 

класні кер., вихователі  

54.  Проведення щорічного 

оцінювання рівня фізичної 

підготовленості учнів та 

студентів. 

Травень керівн.ф/в  

ЧЕРВЕНЬ 

54.  «Країна щасливих дітей»: 

заходи до Дня захисту дітей 

30.05 – 

01.06. 

практ.психолог,  

студ.рада, 

 

55.  День Скорботи і 

вшанування  

пам’яті жертв війни в 

22.06. Л. Дацька М-2 
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Україні 

56.  День Конституції України 28.06 класні кер.  

57.  Урочиста академія з нагоди  

вручення дипломів 

випускникам 2023 

30.06. Заст..ВР  

 

 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ 

КЕРІВНИКІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП 

 

№ 

з\п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 

Тема: «Основні напрямки методичної та виховної роботи класного керівника 

на новий навчальний рік» 

1. Обговорення та затвердження 

плану роботи методичного 

об’єднання класних керівників 

академічних груп на 2021-2022 

навчальний рік 

Вересень 

заступник з ВР 

голова МО 

Синтез думок: «Виховуємо 

людину» 

В.Павлик 

Міні-лекція «Виховна система 

роботи класних керівників як 

оптимальний простір 

життєтворчості здобувача освіти 

в умовах реалізації принципу 

детиноцентризму» 

К. Степанчук 

Аналіз діагностики адаптованості 

першокласників. 

прак.психолог 

Аналіз стану здоров’я студентів 

нового набору 

медична сестра 

Тема: «Особливості  управління в системі «Класний керівник – група» на 

сучасному етапі освіти» 

2. З досвіду роботи: «Бути класним 

керівником: секрети успішної 

роботи»  

К. Кулик 

«Конфлікт і булінг: де 

проходить  межа?» 

прак. психолог 
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Ситуація захворювання 

небезпечними хворобами в 

Україні та рекомендації про 

шляхи їх запобігання 

медична сестра 

Огляд й анотації педагогічних 

видань з питань виховання 

молоді у вищих навчальних 

закладах. 

Л. Маловічко 

Розвиток проекту «Особливості 

змішанїі та дистанційної роботи 

класних керівників» 

заступник з ВР 

 

Тема: «Форми взаємодії суб'єктів виховного процесу. 

Класний керівник – студент-батьки» 

3. Рекомендації молодим класним 

керівникам академічних груп 

щодо планування та організації 

батьківських зборів у коледжі 

Січень 

заступник ВР 

Психологічні поради: 

«Психологічний такт у 

спілкуванні з батьками: 

планування і організація роботи» 

прак. психолог 

Педагогічний колаж: 

«Педагогічна взаємодія на основі 

партнерських стосунків 

Л. Дубченко 

Тема: «Особистісно-соціальні компетентності класного керівника як один із 

шляхів запоруки безпечного середовища в коледжі» 

4. Консультації класним 

керівникам 

 

Березень 

центр соціальної 

служби для сім’ї, дітей 

та молоді. 

Дайджест: Підвищення 

стійкості до переживання 

наслідків стресу під час 

військових дій. 

прак. психолог 

Обмін досвідом: «Вплив успіху 

вчителя на розвиток  життєвої 

компетентності здобувачів 

освіти» 

Л. Дацька 

 Мині-лекція:  «Виховна робота та 

класне керівництво: не планами 

єдиними» 

 

Ю.  мегельська 
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Тема: «Системна робота класного керівника – запорука ефективної 

діяльності виховного процесу в коледжі» 

5. Ознайомлення педагогів з 

технологіями надання першої 

психологічно допомоги 

учасникам освітнього процесу та 

запровадження «Психологічної 

хвилинки» під час уроків. 

Травень 

Прак.психолог 

Аналіз захворюваності учнів, 

студентів за навчальний рік 

медична сестра 

Аналіз проведення відкритих 

виховних годин класних 

керівниками академічних груп  

заступник з ВР. 

голова МО 

 

Методичний міст: «Творчі звіти 

класних керівників» 

класн. керівн.акад.гр. 

Планування роботи методичного 

об’єднання класних керівників 

на 2022-2023 навчальний рік 

голова МО 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ 

КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП  

 
№ 

з\п 

Тема  

виховного заходу 

Дата Відповідаль

ні 

Група 

1 2 3 4 5 

1.  День пам’яті жертв Бабиного 

Яру 

29.09 О.Корнієнко КС-2 

2.  «До Дня Гідності та Свободи 

виховний захід: « оробрі 

серця України» 

21.11 М.Володько В-4 

3.  Заходи до Дня Соборності 

України. Тематичні лекції та 

години патріотичного 

виховання.«Україна – єдина 

країна» до Дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні «Герої не 

вмирають» 

17.01– 

22.01. 

Ю.Клименко Д-3 

4.  День нападу РФ на Україну 

«День ганьби для росії» 

24.02 К.Степанчук К 13-14 

5.  «Довкілля починається з тебе» 21.04 Р.Юхно К-8 

ОП-7 
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до Дня довкілля 

6.  Проведення тематичних 

виховних годин в рамках 

відзначення Дня 

Чорнобильської трагедії 

26.04 В.Павлик П 21-23 

7.  День пам'яті та примирення 

День Європи 

8.05 

9.05 

Т.Чернишова ОП-5-6 

8.  День Скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні 

22.06. Л. Дацька М-2 

 

 

ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Час 

проведення 

Виконавці 

1 2 3 4 

Організаційна робота 

1 Провести реєстрацію учнів і студентів I курсу 

та перереєстрацію учнів і студенів старших 

курсів 

вересень завідувач 

бібліотеки 

2 Провести ознайомчі бесіди з новими 

користувачами 

вересень завідувач 

бібліотеки 

3 Створення читацького активу бібліотеки, 

проведення засідань, планування роботи 

4-й четвер 

місяця 

завідувач 

бібліотеки 

4 Видати підручники згідно графіка учням та 

студентам коледжу 

вересень завідувач 

бібліотеки 

5 Консультувати користувачів під час видачі 

літератури щодо правил користування 

бібліотекою. 

вересень завідувач 

бібліотеки 

6 Проводити індивідуальні бесіди з 

користувачами, вивчати інтереси читання. 

протягом 

року 

завідувач 

бібліотеки 

Масова робота. Патріотичне виховання 

1 Виставка методичного матеріалу до першого 

уроку 

серпень завідувач 

бібліотеки 

2 «Вектор молодіжного читання!» - знайомство 

з творчістю письменників-краянів 

 

вересень завідувач 

бібліотеки, 

вихователі 

3  Година мужності «Нація нескорених: від 

козацтва до сьогодення»  - до Дня Захисника 

Вітчизни та Дня українського козацтва    

жовтень завідувач 

бібліотеки, 
вихователі 

4 - Перегляд та обговорення документального 
фільму   «Соловей співає» 

- Конкурс селфі (на фоні українських 

листопад завідувач 

бібліотеки, 

вихователі 
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написів) - до Дня української писемності та 

мови. 

5  «Лиш той життя й свободи вартий, хто йде 

щодня за них у бій» - урок мужності до Дня 

Гідності та Свободи. Презентація книги 

Світлани Талан «Оголений нерв» 

листопад завідувач 

бібліотеки, 

вихователі 

6  «Час. Закон. Молодь» - Інформаційний прес-

анонс до Міжнародного дня прав людини. 

Зустріч з представниками юридичної клініки 

«Право і Практика»  

грудень завідувач 

бібліотеки, 

вихователі 

7 - «Небесна сотня. Зима, що нас змінила». 
Перегляд та обговорення документального 

фільму до Дня  вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні. 

лютий завідувач 

бібліотеки, 

вихователі 

8 Акція: « Подаруй бібліотеці книгу» лютий завідувач 

бібліотеки 

9  «Мій  евченко»- перегляд фільму до дня 

народження Т.Г. евченка 

березень завідувач 

бібліотеки,  

вихователі 

10 Засідання фітобару – до Всесвітнього дня 

здоров’я  

квітень завідувач 

бібліотеки, 

вихователі 

11  «Зона відчуження: Жорстокий урок історії» - 

віртуальний 3D тур «Національний музей 

Чорнобиль в Києві» - до дня Чорнобильської 

трагедії   

квітень завідувач 

бібліотеки, 

вихователі 

12 Творча майстерня «Арт-студія»-  майстер-

клас з виготовлення маків – символу пам 'яті  

до Дня пам'яті та примирення 

травень вихователі,   

завідувач 

бібліотеки 

Організація книжкових виставок 

 

 

Оформити: 

– панораму- хронологію «Майбутня доля  

мислилась давно» – книжкова виставка до 

Дня Захисника Вітчизни та Дня українського 

козацтва; 

– книжкову виставку «Біла Церква – 

Афганістан – Вічність» до 70-річчя від дня 

народження А. І. Гая (1952-2021), 

українського прозаїка  

– книжкову виставку «І в мене був свій рідний 

край» до 150-річчя від дня народження 

Богдана  Лепкого (1872-1941), українського 

прозаїка, поета, літературознавця, 

перекладача;  

 

 

З  05  до 17.10 

 

 

З 13 до 21.10 

 

 

 

З 04 до 18.11 

 

 
 

З 18 до 30.11 

 

 

завідувач 

бібліотеки 

рада 

бібліотеки 
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– виставку-пам'ять «А свічка плакала в 

скорботі»   до Дня пам’яті жертв голодоморів; 

– виставку-портрет «Невтомний шукач 

свободи і щастя» до   дня народження 

Григорія  Сковороди (1722-1794), 

українського поета, філософа; 

– тематичну виставку «Єдність дарує 

непереможність» до Дня Соборності України; 

– виставку-реквієм «Герої не вмирають. 

Просто ідуть в небеса» до Дня пам’яті Героїв 

Небесної Сотні;   

– книжково-ілюстративну виставку «Мово 

моя, квітни в душі й на вустах» до Дня рідної 

мови;   

– книжкову виставку-вшанування «Усе знесла 

й перемогла його любові сила...» до дня 

народження Т. Г.  евченка    видатного 

українського мислителя, поета, художника; 

– тематичну виставку «Чорнобиль в серці 

України, а тінь його  по всій Землі» до дня 

пам’яті Чорнобильської трагедії 

З 01 до 09.12 

 

 

 

З 18 до 31.01 

 

 

З 15 до 28.02 

 

 

З 17 до 28.02 

 

 

 

З 03 до 15.03 

 

З 19 до 28.04 

Краєзнавча робота 

1 Продовжувати вести краєзнавчу картотеку протягом року завідувач 

бібліотеки 

2 Оформити  виставку-пораду  «Твори 

письменників-краянів»   

З 01 до 19.09 завідувач 

бібліотеки 

3 Зустрічі у літературній вітальні «Натхнення»  

з письменниками  Білої Церкви     

протягом року завідувач 

бібліотеки 

4 Поповнювати фонд літературою з 

краєзнавства 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

Довідково-бібліографічна робота, організація каталогів і картотек 

1 Довідково-бібліографічні послуги,    

приймання бібліографічних запитів, видача та 

облік бібліографічних довідок 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

2 Продовжити роботу з редагування 

алфавітного каталогу (в т.ч. електронного) 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

3 Ведення систематичного каталогу протягом року завідувач 

бібліотеки 

4 Продовжити роботу над редагуванням 

систематичної картотеки газетно – 

журнальних  статей ( в т ч. електронної) 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

5 Вести облік у «Щоденнику роботи 

бібліотеки» 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

6 Інформування викладачів, студентів та учнів протягом року завідувач 
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про нові надходження підручників і 

навчальних посібників, художньої літератури 

бібліотеки 

7 Надавати допомогу у підборі  документів  

викладачам, майстрам в/н, вихователям  для 

підготовки до семінарів, засідань педагогічної 

ради, методологічного об’єднання, в 

самоосвіті 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

8 Співпрацювати з вихователями при 

проведенні виховних заходів 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

9 Надавати допомогу студентам та учням у 

підборі літератури при написанні рефератів, 

доповідей, курсових робіт тощо. 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

10 Оформляти інформаційні дайджести нових 

надходжень в методичному кабінеті 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань 

1 Бібліотечна година інформаційної культури. 

- «Подорож книжковими полицями» - 

інформаційна перерва в бібліотеці.   

-«Електронний каталог, або Як знайти книгу». 

Практичне заняття. 

 - «Видатні письменники України – 

представники детективного жанру» 

-«Ювілейний зореліт» (книжки – ювіляри  

2022-2023 року)  

 

вересень 

 

жовтень 

 

лютий 

 

березень 

 

завідувач 

бібліотеки 

2 Ознайомити користувачів першого курсу з 

правилами користування бібліотекою, 

системою запису, розстановкою фонду 

вересень завідувач 

бібліотеки 

3 Ознайомити учнів та студентів з АК/СК вересень завідувач 

бібліотеки 

Індивідуальна робота 

1 Проводити рекомендаційні бесіди з 

користувачами під час видачі літератури 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

2   Проводити консультації під час вибору 

користувачами книг, допомагати у виборі 

книг 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

3 Консультувати користувачів із питань  

- самостійного пошуку інформації;  

- правил бібліографічного опису творів 

друку; 

- роботи з енциклопедичними та 

довідковими виданнями 

вересень-

червень 

завідувач 

бібліотеки 

4 Проводити індивідуальні бесіди з читачами з 

урахуванням особистісних потреб 

постійно завідувач 

бібліотеки 
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користувачів та з виховною метою 

5 Зробити індивідуальні аналізи читання та 

інформувати класних керівників, майстрів в/н 

січень, червень завідувач 

бібліотеки 

6 Продовжити бесіди з питань формування 

інформаційної культури учнів та студентів. 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

7 Провести роботу з боржниками вересень-

червень 

завідувач 

бібліотеки 

Формування та збереження книжкового фонду 

1 Поточне комплектування фонду бібліотеки 

традиційними і нетрадиційними носіями 

інформації 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

2 Прийом і технічна обробка книг, що 

надійшли. Оформлення запису  

-  у книгу сумарного обліку 

- книгу  індивідуального обліку  

- картотеку підручників   

- алфавітний та систематичний каталоги 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

3 Прийом та оформлення документів, 

отриманих у дарунок, облік і обробка 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

4 Зібрати на зберігання та перевірити  

підручники в учнів та  студентів коледжу. 

Відремонтувати пошкоджені .  

травень-

червень 

завідувач 

бібліотеки 

5 Вилучити та списати з фонду бібліотеки: 

- застарілі видання  

 - загублені читачами підручники та художню 

літературу  

- непридатні до використання підручники та 

посібники  

- художню літературу  російських та 

білоруських письменників  

- періодичні видання. 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

6 Скласти відповідні акти на списання та здати 

в бухгалтерію,  

вивезти макулатуру,  

вилучити каталожні карточки з каталогів,  

відмітити списання та оприбуткування в 

сумарній та інвентарній книгах 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

7 Своєчасно редагувати каталоги та картотеки  постійно завідувач 

бібліотеки 

8 Оформити передплату на періодичні видання 

на 2023 рік. Контроль за її доставкою 

жовтень, 

квітень 

завідувач 

бібліотеки 

9 Реєстрація періодичних видань в 

реєстраційній картотеці 

постійно завідувач 

бібліотеки 

10 Організувати роботу з дрібного ремонту  протягом року завідувач 
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видань із залученням ради бібліотеки бібліотеки 

11 Контролювати потреби в навчальній 

літературі 

протягом року завідувач 

бібліотеки 

Господарська робота 

1  Проводити санітарні дні. Обезпилення фонду 1 раз на місяць завідувач 

бібліотеки 

2 Провести косметичний ремонт приміщень 

бібліотеки 

червень-липень завідувач 

бібліотеки 

3 Провести дрібний ремонт бібліотечних меблів червень-липень завідувач 

бібліотеки 

4 Вивезти макулатуру при списанні 

літ-ри 

завідувач 

бібліотеки 

 

 

ПЛАН РОБОТИ ВИХОВАТЕЛІВ ГУРТОЖИТКУ 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи Час проведення Виконавці 

1 2 3 4 

Організаційно-педагогічні заходи 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення умов для саморегуляції 

особистості відповідно до її здібностей 

та власних інтересів: 

- поселення здобувачів освіти у 

гуртожиток з урахуванням їх побажань 

та можливостей гуртожитку; 

- створення максимально комфортних 

умов для проживання та навчання 

мешканців гуртожитку; 

- адаптація студентів нового набору до 

умов проживання у гуртожитку;  

- індивідуальна робота з мешканцями 

гуртожитку; 

- підвищення рівеня успішності і 

навчальної дисципліни здобувачів 

освіти – мешканців гуртожитку. 

протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Формування та затвердження списків 

мешканців гуртожитку, соціальний 

паспорт контингенту. 

вересень 

 

вихователі 
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3 Інструктаж з техніки безпеки: 

- правила пожежної безпеки та 

поводження з електроприладами; 

- заборона тютюнопаління в 

навчальних закладах, гуртожитках та на 

території коледжу 

- заборона вживання спиртних напоїв, 

психотропних та наркотичних речовин; 

-правила дотримання протиепідимічних 

заходів безпеки з метою непоширення 

коронавірусної хвороби KOVID-19 в 

2022 – 2023 навчальному році. 

вересень, 

січень 

вихователі 

4  Встановлення  контакту з батьками 

вихованців шляхом зустрічей, 

телефонних розмов; консультації для 

батьків з питань проживання  в 

гуртожитку. 

протягом року 

 

 

 

вихователі 

5 1.Загальні збори мешканців гуртожитку 

з питання прав і обов'язків. 

2. Збори мешканців гуртожитку по 

поверхах. Формування студентської 

ради гуртожитку та активу на поверхах. 

3.Звітно-виборні збори членів 

студентської ради гуртожитку. 

вересень вихователі 

5  Декада студентського самоврядування 

під девізом: «У гуртожитку жити – у 

мирі та злагоді бути». 

протягом року вихователі 

рада гуртожитку 

  ВИХОВНА РОБОТА ЗА НАПРЯМКАМИ 

 

Виховання національної самосвідомості і громадської гідності 
 

1 –  «Вклоняємось доземно українському 

воїну» - тематична виставка-вітання; 

 – «Нація нескорених: від козацтва до 

сьогодення» –  година мужності до Дня 

Захисника Вітчизни та Дня 

українського козацтва. 

жовтень 

вихователі, 

завідувач бібліотеки 

2 – «Соловей співає» – перегляд та 

обговорення документального фільму; 

 – конкурс селфі (на фоні українських 

написів) - до Дня української 

писемності та мови. 

 

листопад 
вихователі, 

завідувач бібліотеки 
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3 – «Лиш той життя й свободи вартий, 

хто йде щодня за них у бій» - урок 

мужності до Дня Гідності та Свободи. 

Презентація книги Світлани Талан 

«Оголений нерв». 

листопад 

вихователі, 

завідувач бібліотеки 

4 - «Небесна сотня. Зима, що нас 

змінила». Перегляд та обговорення 

документального фільму до Дня  

вшанування пам’яті Героїв Небесної 

Сотні. 

лютий 

вихователі, 

завідувач бібліотеки 

5 «Мій  евченко» - перегляд фільму до 

дня народження Т.Г. евченка. 

березень 
вихователі, 

завідувач бібліотеки 

6 «Зона відчуження: Жорстокий урок 

історії» - віртуальний 3D тур 

«Національний музей Чорнобиль в 

Києві» - до дня Чорнобильської 

трагедії.   

квітень 

вихователі, 

завідувач бібліотеки 

7 Творча майстерня «Арт-студія»-  

майстер-клас з виготовлення маків – 

символу пам'яті  до Дня пам'яті та 

примирення. 

травень 

 

 
вихователі, 

завідувач бібліотеки 

Художньо - естетичне виховання 

1 Випуск тематичних стіннівок з приводу 

знаменних дат та відзначення свят. 

протягом року вихователі, 

рада гуртожитку 

2 Проведення зустрічей з цікавими  та 

творчими людьми на теми,  

запропоновані мешканцями 

гуртожитку. 

протягом року вихователі, 

рада гуртожитку 

3 «Вектор молодіжного читання!» - 

знайомство з творчістю письменників-

краянів. 

вересень вихователі, 

завідувач бібліотеки 

4 «Ось ми які!»  - відео шоу-презентація 

першокурсників до Дня студента. 

листопад вихователі, 

рада гуртожитку 

5 Творча майстерня «Арт-студія»  - 

майстер-клас з виготовлення вітальної 

Валентинки в техніці "String Art" до 

Дня святого Валентина. 

лютий вихователі, 

рада гуртожитку 

6 Творча майстерня «Арт-студія» - 

майстер-клас з  декупажу Великодньої 

свічки  до Великодня. 

квітень вихователі, 

рада гуртожитку 

 Правове виховання 

1 Ознайомлення проживаючих у вересень вихователі 
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гуртожитку з правами та обов’язками. 
2  «Час. Закон. Молодь» - Інформаційний 

прес-анонс до Міжнародного дня прав 

людини. Зустріч з представниками 
юридичної клініки «Право і Практика». 

грудень 

 

вихователі, 

завідувач бібліотеки 

 

 

3 Тематичні зустрічі – формування 

правової культури молоді. 

протягом року вихователі, 

соц. працівник 

4 Організація  роботи «Групи 

взаємоконтролю».   

протягом року вихователі 

5 Експрес-інформація: 

 - «Жити за законами держави»; 

 - « Булінг. Мій світ без насильства»; 

 - «Агресія в інтернеті або кібербулінг». 

протягом року 

вихователі 

 

 

6 Анкетування, бесіди, спостереження, 

ведення  щоденнику спостережень з 

метою вивчення особистостей 

мешканців гуртожитку.  

протягом року 

вихователі 

 Морально-етичне виховання 

1 Вивчення  морально-етичних проблем 

та обговорення їх з мешканцями 

гуртожитку. 

протягом року 
вихователі 

 

2 Проведення психолого-педагогічних 

бесід, диспутів:  

 - «Моральні цінності в сучасному 

житті»; 

- «Про зовніщність і духовну 

культуру»; 

- «Статут коледжу, історія, традиції та 

правила внутрішнього розпорядку»; 

- «Культура спілкування і взаємин у 

повсякденному житті ». 

протягом року 

вихователі 

 

 

 

3 Клуб цікавих зустрічей (зустрічі з 

психологом, завідувачем здоров 

пунктом ) . 

протягом року 

вихователі 

 

4 Перегляд та обговорення художніх та 

документальних фільмів із циклу 

« Кіно, яке робить нас кращими». 

протягом року 

вихователі 

 

5  « СНІД на українському спідометрі»  - 

інформаційно-просвітницька година до 

Дня боротьби зі СНІДом.   

грудень 

вихователі, 

рада гуртожитку 

6 Година спілкування «Традиції 

виховання в українській родині». 
травень 

вихователі, 

завідувач бібліотекою 
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Фізичне виховання. Здоровий спосіб життя. 

1  Організація мешканців гуртожитку для 

участі в Дні здоров’я. 

вересень вихователі 

 

 

 

 

2 Залучення проживаючих у гуртожитку  

у спортивні секції. 

вересень  

жовтень 

вихователі 

 

3 Спартакіада «Старти надій». листопад вихователі 

4 Змагання з шашок та шахів для 

мешканців гуртожитку № 1. 

лютий вихователі 

5 Санітарно-гігієнічне навчання для 

здобувачів освіти 1-х курсів: 

- « Особиста гігієна»; 

 - «Правильне харчування  - 

запобігання хворобам»;  

 - « кідливі звички». 

вересень вихователі 

 

6 Засідання фітобару – до Всесвітнього 

дня здоров’я 

квітень вихователі 

 

7 Трудовий десант « ай сяє гуртожиток 

чистотою»: чергування, генеральне 

прибирння, рейд-перевірка чистоти 

житлових та побутових кімнат в 

гуртожитку. 

протягом року вихователі 

 

 

ПЛАН ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ 

ТА СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ 

 

№ 

п/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець Контроль 

1 2 3 4 5 
 Організаційна – робота 

1. 

 

 

 

Провести рейд-перевірку 

спортивного обладнання на 

предмет справності у 

спортивному залі та на 

стадіоні коледжу. Скласти 

відповідний акт. 

До 1 вересня 

 

 

 

комісія 
 

 

 

заступник 

директора з НР 
 

 

 

2. Організувати модернізацію 

об,єктів спортивної 

інфраструктури спортивних 

споруд,відповідно до нової 

мотиваційної  моделі. 

 

Протягом 

року 

 
керівник ФВ, 
викладачі 

фізичного 

виховання 

керівник ФВ 
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3. Вивчення студентського та 

учнівського контингенту з 

метою виявлення 

обдарованих студентів – 

спортсменів та бажаючих 

займатися у спортивних та 

оздоровчих гуртках. 

Вересень керівник ФВ, 
викладачі 

фізичного 

виховання, 

психолог, 

вихователі 

гуртожитку, 
класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

керівник ФВ 

4. 

 

 

 

 

 

Формування колективу 

фізкультури (КФК) до складу 

якого входять: керівник 

фізичного виховання, 

викладачі фізичного 

виховання, фізорги груп, 

представники студради. 

Вересень 

 

 

 

 

 

керівник ФВ, 
викладачі ФВ, 

фізорги груп, 

кл.керівники 
 

 

 

заступник 

директора з ВР 
 

 

 

 

5. Дотримання санітарних умов 

в спортивному  залі в період 

пандемії (дизенфекція 

інвентарю та приміщень) 

Протягом 

року 

керівник ФВ, 
викладачі ФВ, 

фізорги груп 

керівник ФВ 
 

6. Розподіл студентів на 

медичні групи: основну, 

спеціальну, підготовчу та 

звільнені. 

Вересень керівник ФВ, зав. 

здоровпунктом. 
 

керівник ФВ 
 

7. Розміщувати соціальну 

рекламу стосовно переваг 

оздоровчої рухової 

активності у засобах масової 

інформації та мережах. 

Протягом 

року 

керівник ФВ, 
викладачі 

фізичного 

виховання 

керівник ФВ 
 

8. Організувати проведення 

виробничої гімнастики на 

уроках виробничого навчання 

на всіх відділеннях 

3-й тиждень 

вересня 

керівник ФВ 

зав.відділенням, 

викладачі ФВ, 

майстри 

виробничого 

навчання. 

керівник ФВ 

9. Проводити фізкультурно-

оздоровчі та спортивно – 

масові змагання для 

студентів.  

Згідно 

окремого 

плану 

керівник ФВ, 

зав.відділення, 

викладачі ФВ, 

фізорги, 

вихователі 

гуртожитку, 

зав.здоровпунктом 

заступник 

директора з ВР, 
керівник ФВ 

 

10. Подавати інформацію про 

результати проведення 

фізкультурно-оздоровчих  

заходів та фото матеріали на 

сайт коледжу. 

Після 

проведення 

кожного 

заходу 

керівник ФВ 

голова спортивно-

масової комісії 

студради 

заступник 

директора з ВР, 
керівник ФВ 
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11. Сприяти  залученню до 

оздоровчої та спортивної 

роботи мешканців 

гуртожитку. 

Протягом 

року 

викладачі ФВ , 

вихователі 

гуртожитку, 

відповідальний за 

спортивно-масову 

роботу 

гуртожитку 

заступник 

директора з ВР, 
керівник ФВ 

 

12. Оновлювати стенд 

«Спортивна гордість 

коледжу» на другому поверсі 

біля спортивного залу. 

Оновити стенди в кабінеті 

фізичного виховання. 

Протягом 

року 

керівник ФВ , 

викладачі 

фізвиховання 

керівник ФВ 
 

13. Проводити збори колективу 

фізкультури.  

Перед 

змаганнями 

зав.віділення, 

викладачі ФВ, 

вихователі 

гуртожитку, 

відповідальний за 

спортивно-масову 

роботу 

гуртожитку 

керівник ФВ 

Навчально - методична робота 
1.  Розробка робочих навчальних 

програм кожним викладачем 

для своїх груп та 

затвердження їх. 

Жовтень викладачі ФВ методисти 

коледжу 

2.  Рада предметної комісії 

фізичного виховання  з 

поточних питань. 

Другий 

вівторок 

кожного 

місяця 

викладачі ФВ Керівник ФВ 
 

3.  Участь у методичних 

засіданнях, виставках, 

психологічних семінарах, 

педагогічних радах, днях 

науки і творчості. 

Протягом 

року 

керівник ФВ, 

викладачі ФВ 
заступник 

директора з ВР, 

керівник ФВ 

4.  Участь у роботі методичних 

засідань керівників ФВ міста 

та області. 

Протягом 

року 

керівник ФВ, 

викладачі ФВ 
заступник 

директора з ВР 

5.  Проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

року 

викладачі ФВ заступник 

директора з ВР 

6.  Участь збірних команд 

коледжу у міській 

спартакіаді. 

Протягом 
року 

викладачі ФВ заступник 

директора з ВР, 

керівник ФВ 

7.  Розробити положення, 

сценарії, до фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів 

Згідно 

окремого 

плану 

викладачі ФВ Заступник 

директора з ВР, 

керівник ФВ 



© Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну 33 
 

8.  Розробити комплекс вправ 

виробничої гімнастики для 

кожного відділення 

До 9 жовтня викладачі ФВ керівник ФВ 
 

  9. 

 

 

 

Створити інтернет- 

інструменти для розвитку 

галузі фізичного виховання 

та спорту. 

 

Згідно 

окремого 

плану 

викладачі ФВ 

 

заступник 

директора з ВР, 

керівник ФВ 

 

10. Розробка методичних 

рекомендацій щодо занять з 

фізичного виховання в 

домашніх умовах під час 

карантину,що обмежують 

використання спортивних 

залів,майданчиків. 

Протягом 

року 

 

викладачі ФВ 

 

 

заступник 

директора з ВР, 

керівник ФВ 

 

11. Підвищення цифрової 

компетентності викладачів 

фізичного виховання та 

спорту ,іх навичок володіння  

інформаційно-

комунікативними та 

цифровими технологіями. 

Протягом 

року 

 

 

викладачі ФВ 

 

 

заступник 

директора з ВР, 

керівник ФВ 

 

 

Календар фізкультурно-оздоровчих та спортивно - масових заходів 
 

1. Фізкультурно-оздоровчий 

захід   

«Рух – це здорово!» 

для студентів та педагогів.  

 (Флешмоб: онлайн зарядка) 

Вересень керівник ФВ, 

викладачі ФВ, 

класні 

керівники, 

голова 

профспілки,   

фізорги груп 

заступник 

директора з ВР 
 

2 Турнір з настільного тенісу 

серед дівчат та хлопців 

коледжу «Весела ракетка!» 

(Флешмоб: ракетка онлайн) 

Жовтень керівник ФВ, 

викладачі ФВ, 

голова 

профспілки 

заступник 

директора з ВР 
 

3. Фізкультурно – спортивний 

захід «Богатирські ігри» 

(Спортивний онлайн 

фотоконкурс: «Спорт в моєму 

житті») 

Листопад викладачі ФВ , 

студрада, 

фізорги груп, 

класні 

керівники. 

заступник 

директора з ВР, 
керівник ФВ 

4. Змагання з загально-фізичної 

підготовки для юнаків 

«koledg-CrossFit 2023» 

(Онлайн – змагання: 

«Прокачай прес!») 

Грудень-

Січень 

викладачі ФВ , 

студрада, 

фізорги груп, 

класні 

керівники. 

заступник 

директора з ВР 
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5 Змагання з шашок для 

хлопців та дівчат коледжу. 

«Король та королева 

шашок!»(Онлайн-шахи.) 

 

Лютий керівник ФВ, 

викладачі ФВ, 

студрада, 

фізорги груп, 

вихователі 

гуртожитку 

заступник 

директора з ВР, 
керівник ФВ 

 

 

6. Волейбольний турнір серед 

дівчат,присвячений 

Міжнародному жіночому 

дню. 

«Ми спортивні і стільні.» 

(Спортивна відеотека:вправа 

планка.) 

Березень викладачі ФВ, 

завідувачі 

відділеннями 

заступник 

директора з ВР 

8. Змагання з легкої атлетики. 

« видше, вище, сильніше!» 

(Онлайн флешмоб:вправи з 

гантелями.) 

 

Квітень викладачі ФВ , 

студрада, 

фізорги груп, 

класні 

керівники. 

заступник 

директора з ВР 

9. Проведення щорічного 

оцінювання рівня фізичної 

підготовленості учнів та 

студентів. 

 

 

Травень керівник ФВ, 

викладачі ФВ, 

студрада, 

фізорги груп, 

вихователі 

гуртожитку 

 

керівник ФВ 

10. Товариські зустрічі з 

волейболу, баскетболу, 

шахів, між командами 

коледжу та ЗО  міста. 

Протягом 

року 

 атковська Т.О. 

Журавель Л.О, 

 

заступник 

директора з ВР 

11. Робота спортивних гуртків з 

волейболу, баскетболу, 

настільного тенісу, загально-

фізичної підготовки, шахів, 

легкої атлетики. 

За окремим 

розкладом 

керівник ФВ., 

викладачі ФВ, 

заступник 

директора з ВР 

 

12. Брати участь в міських 

спортивно-оздоровчих 

заходах 

 

Протягом 

року 

керівник ФВ, 

викладачі ФВ, 

студрада 

керівник ФВ 
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ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

 
№ 

п/п 

Зміст роботи з учнями, 

працівниками, батьками, 

адміністрацією 

Термін 

проведення 

Виконавці  Відповідальні 

1 2 3 4 5 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1. Планування роботи на рік, 

на місяць, погодження 

планів 

Вересень практ. псих. заст..з ВР 

2. Знайомство  з новинками 

соціально-психологічної 

літератури 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

3. Підготовка інформаційних 

матеріалів для участі  у 

педрадах, навчально-

методичних семінарах, 

засіданнях м/о класних 

керівників та циклових 

комісій 

Згідно 

запланованих 

заходів 

практ. псих. заст..з ВР 

4. Організація роботи щодо  

реалізації державних 

(регіональних, місцевих) 

програм 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

5. Самопідготовка в бібліотеці 

коледжу 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

6. Заповнення банку даних про 

дітей-сиріт, напівсиріт, 

багатодітних сімей, 

одиноких  матерів, дітей з 

Чорнобильської зони, 

неблагонадійних сімей та 

групи ризику 

Вересень-

жовтень 

практ. псих. заст..з ВР 

7. Ведення журналів обліку 

роботи психолога 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

8. Оформлення протоколів 

соціально-психологічної 

діагностики 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

9. Підготовка інформаційних 

матеріалів для проведення 

корекційно-відновлюваної 

та профілактичної роботи з 

дітьми з проявами 

дезадаптованості 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 
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10. Узагальнення даних 

соціальних паспортів груп 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

11. Підготовка рекомендацій 

для педагогів, студентів та 

батьків 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

12. Підготовка реквізиту для 

проведення діагностичних 

методик 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

13. Збір інформації щодо 

студентів для розгляду на 

 табі дезадаптованих 

І-ІІ тиждень 

кожного місяця 

практ. псих. заст..з ВР 

14. Організація рейд-перевірок 

студентів, що палять в 

навчальний час 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

15.  Спілкування з студентами 

та психологічна допомога 

їм. 

 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

16. Контроль за фізичним, 

психологічним та 

соціальним станом дітей 

сиріт, позбавлених 

батьківського піклування та 

студентів, що мають 

особливі потреби 

Протягом року практ. псих. заст..з ВР 

17. Відвідування занять з метою 

їх психологічного аналізу 

(за запитом адміністрації) 

За запитом практ. псих. заст..з ВР 

18. Відвідування відкритих 

занять в рамках тематичних 

тижнів «Дні науки та 

творчості» 

Згідно 

запланованих 

заходів 

практ. псих. заст..з ВР 

19. Підготовка звітної 

документації для надання 

заступнику директора з 

виховної роботи, ЦППСР 

Грудень 

Червень 

практ. псих. заст..з ВР 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА 
1. 1

. 
Вивчення запитів педагогів, 

майстрів,вихователів з 

метою з’ясування проблем 

адаптації першокурсників 

до навчання в новому 

навчальному закладі 

Вересень практ. псих. 

педагоги 

вихователі 

майстри в/н 

заст..з ВР 

2. 2 Соціально-психологічний Протягом року практ. псих. заст..з ВР 
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супровід  дітей, 

постраждалих внаслідок 

військових дій, внутрішньо 

переміщених осіб в 

адаптації до нових умов 

проживання і навчання, 

дітьми і сім’ями учасників 

бойових дій 

педагоги 

вихователі 

майстри в/н 

3. 3 Анкетування серед 

першокурсників «Адаптація 

першокурсників до умов 

навчання в коледжі» 

Вересень практ. псих. 

педагоги 

вихователі 

майстри в/н 

заст..з ВР 

4. 4 Методика діагностики 

соціально-психологічної 

адаптації К. Роджерса і        

Р. Раймонда 

Вересень практ. псих. 

педагоги 

вихователі 

майстри в/н 

заст..з ВР 

5. 5 Дослідження структури 

взаємовідносин в 

студентському гуртожитку 

Вересень практ. псих. 

педагоги 

вихователі 

майстри в/н 

заст..з ВР 

6. 6   Діагностика основних 

тенденцій поведінки у 

реальній групі»  

(В. Стефансон). 

Жовтень практ. псих. 

педагоги 

вихователі 

майстри в/н 

заст..з ВР 

7. 7 Дослідження емоційного та 

психологічного стану 

новоприбулих студентів, що 

мають соціальні категорії, 

шляхом проведення ряду 

методик 

Жовтень практ. псих. 

педагоги 

вихователі 

майстри в/н 

заст..з ВР 

8. 8

. 
Тестова методика для 

батьків «Особливості 

вашого виховання» 

Жовтень практ. псих. 

педагоги 

вихователі 

майстри в/н 

заст..з ВР 

9. 9

. 
Дослідження структури 

взаємовідносин в групах 

першокурсників 

Жовтень-

Листопад 

практ. псих. 

 

заст..з ВР 

10. 1 Методика «Визначення 

рівня розвитку 

самоврядування в 

колективі» (М. Рожков) 

Листопад практ. псих заст..з ВР 

11. 1 Вхідне анкетування в 

академічних групах «Я і 

тютюнопаління» 

Листопад практ. псих заст..з ВР 

12. 1 Анкета «Проблеми Грудень практ. псих заст..з ВР 
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педагогічної взаємодії»  
13. 1 Анкета «Проблеми 

педагогічної взаємодії» 

Грудень практ. псих заст..з ВР 

14. 1 Анкетування мешканців 

гуртожитку щодо їх рівня 

обізнаності про ВІЛ/СНІД 

Грудень практ. псих заст..з ВР 

15. 1 Визначення типу 

темпераменту 

(Опитувальник Айзенка) 

Грудень практ. псих заст..з ВР 

16. 1 Методика діагностики 

спрямованості особистості  

Б. Басса 

Січень практ. псих заст..з ВР 

17. 1 Тест «Виявлення 

домінуючого мотиву 

навчання» (вхідне 

діагностування) 

Січень практ. псих заст..з ВР 

18. 1 Методика діагностики 

міжособистісних відносин  

Т. Лірі 

Лютий практ. псих заст..з ВР 

19. 1 Анкета «Проблема 

шкідливих звичок» 

Лютий практ. псих заст..з ВР 

20. 1 Анкета «Мій гуртожиток» Березень практ. псих заст..з ВР 

21. 2 Методика діагностики 

особистісної схильності  

до конфліктної поведінки 

Томаса (адаптація              

Н.В. Гришиною) 

Березень практ. псих заст..з ВР 

22. 2 Анкета «Рівень організації 

роботи органів 

студентського 

самоврядування» 

Квітень практ. псих заст..з ВР 

23. 2 Анкета «Організація 

дозвіллєєвої діяльності» 

Квітень практ. псих заст..з ВР 

24. 2 Тест «Виявлення 

домінуючого мотиву 

навчання» (вихідне 

діагностування) 

Квітень практ. псих заст..з ВР 

25. 2 Діагностика рівня 

сформованості 

толерантності у студентів 

Травень практ. псих заст..з ВР 

26. 2 Вихідне анкетування в 

академічних групах «Я і 

тютюнопаління» 

Травень практ. псих заст..з ВР 
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27. 2 Проведення діагностичних 

методик серед студентів, 

педагогів, майстрів, 

працівників коледжу, 

батьків (за запитом) 

Протягом року практ. псих заст..з ВР 

ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 
1. Проведення  роботи щодо 

залучення дітей до гурткової 

роботи (оголошення, бесіди, 

зустрічі з керівниками 

гуртків), до участі в 

самоврядуванні коледжу. 

Вересень-

жовтень 

практ. псих. 

педагоги 

вихователі 

майстри в/н 

заст..з ВР 

2. Виступ на засіданні 

методичного об’єднання 

класних керівників на тему: 

«Психологічні основи 

виховної роботи зі 

студентами нового набору» 

Вересень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

3. 

 
Тренінгове заняття щодо 

профілактики  

тютюнопаління серед 

студентської молоді 

Жовтень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

4. Профілактична бесіда щодо 

профілактики  

тютюнопаління серед лідерів 

Жовтень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

5. Бесіда «Психологічні 

особливості підліткового 

періоду» 

Жовтень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

6. Виховна бесіда щодо 

профілактики вживання 

алкоголю серед студентської 

молоді 

Листопад практ. псих. 

 

заст..з ВР 

7. Лекція-бесіда в гуртожитку 

«Вільне кохання» (Венеричні 

хвороби) 

Листопад практ. псих. 

 

заст..з ВР 

8. Виступ на засіданні 

методичного об’єднання 

класних керівників на тему: 

«Співпраця викладачів, 

батьків, студентів у 

виховному процесі» 

Листопад П практ. псих. 

 

заст..з ВР 

9. Бесіда на тему «СНІД – 

смертельна хвороба» 

Грудень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

10. Виступ на засіданні Січень практ. псих. заст..з ВР 
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методичного об’єднання 

класних керівників на  

 

11. Лекція-бесіда в гуртожитку 

«Плануємо щасливе 

майбутнє» (контрацепція) 

Лютий практ. псих. 

 

заст..з ВР 

12.  Тренінгові заняття в 

гуртожитку «Варто 

замислитись цигарка друг чи 

ні?» 

Лютий практ. псих. 

 

заст..з ВР 

13. Відеолекторій  «Станція 

призначення – ЖИТТЯ» 

(перегляд відеоматеріалів 

щодо протидії торгівлі 

людьми) 

Лютий практ. псих. 

 

заст..з ВР 

14.   «Гендерна рівність – 

запорука розвитку 

громадянського суспільства: 

Я захищаю себе від гендерної 

дискримінації».  (засідання 

методичного об’єднання 

класних керівників) 

Березень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

15. Лекція-бесіда в гуртожитку 

«Формування культу 

здорового способу життя у 

студентської молоді» 

Березень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

16. Перегляд кінофільму 

«Наслідки абортів» 

Березень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

17. Поради вихователям 

«Психологічні проблеми 

розвитку, навчання й 

виховання обдарованих 

дітей» 

Квітень практ. псих. 

 

 

18. Виступ на засіданні 

методичного об’єднання 

класних керівників на тему: 

«Толерантні відносини між 

студентами;  студентами і 

викладачами» 

Травень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

19. Виступи на батьківських 

зборах 

За потребою практ. псих. 

 

заст..з ВР 

20. Виступи на засіданнях  табу 

по роботі з дезадаптованими 

студентами 

Раз в місяць практ. псих. 

 

заст..з ВР 

21. Виступи на засіданнях Згідно Педагогічний заст..з ВР 
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циклової  комісії     запланованих 

заходів 

колектив 

22. Проведення рейд-перевірок 

студентів що палять в 

навчальний час (на великій 

перерві) 

Два рази в 

тиждень 

практ. псих. 

 

заст..з ВР 

23. Профілактичні бесіди зі 

студентами, схильними до 

правопорушень  

Протягом року практ. псих. 

 

 

24. Проведення лекції на тему: 

«Небезпека шкідливих 

звичок та шляхи їх 

подолання» 

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

25 Тематичні виховні години до 

Всесвітнього дня боротьби 

зі СНІДом, Міжнародним 

днем відмови від куріння на 

тему: «В здоровому тілі – 

здоровий дух» 

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

25. Просвітницькі заняття з 

сиротами, позбавленими 

батьківського піклування, 

студентами з особливими 

потребами щодо негативного 

впливу шкідливих звичок на 

молодий організм  

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

 Проведення зборів студентів 

щодо питань трудової 

дисципліни і підвищення 

рівня виховної роботи в 

студентському колективі 

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

26. Соціально-психологічні 

бесіди з батьками  щодо 

ефективної взаємодії та 

розв’язання конфліктних 

ситуацій в сім’ї 

 

 

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

1. Консультації класних 

керівників та майстрів в/о 

щодо оформлення соціально-

психологічних паспортів груп 

Вересень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

2. Консультації класних Жовтень  практ. псих. заст..з ВР 
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керівників та майстрів в/о 

щодо організації роботи 

органів студентського 

самоврядування 

 

3. Консультації для класних 

керівників та майстрів в/о 

щодо структури 

взаємовідносин в групах 

першокурсників та 

студентському гуртожитку 

(за потребою) 

І семестр практ. псих. 

 

заст..з ВР 

4. Консультації для класних 

керівників та майстрів в/о 

щодо рівня розвитку 

самоврядування в навчальних 

групах» (за запитом) 

ІІ семестр практ. псих. 

 

заст..з ВР 

5. Консультація для класних 

керівників «Рівень 

сформованості толерантності 

у студентів» (за потребою) 

Травень  практ. псих. 

 

заст..з ВР 

6. Консультування студентів 

згідно результатів 

діагностики (за потребою) 

Згідно графіку 

роботи 

практ. псих. 

 

заст..з ВР 

7. Консультування пед. 

колективу згідно результатів 

діагностики (за потребою) 

Згідно графіку 

роботи 

практ. псих. 

  

 

8. Консультування батьків щодо 

проблеми спілкування дітей з 

батьками, однолітками, 

педагогами (за запитом) 

Згідно графіку 

роботи 

практ. псих. 

 

 

9. Консультування батьків щодо 

формування їх соціально-

психологічної компетенції та 

проблеми навчання та 

виховання дітей (за запитом) 

Згідно графіку 

роботи 

практ. псих. 

 

заст..з ВР 

10. Консультації з класними 

керівниками щодо студентів, 

правопорушників, які 

потребують розгляду на 

 табі по роботі з 

дезадаптованими студентами 

Раз в місяць практ. псих. 

 

заст..з ВР 

11. Індивідуальні консультації 

дітей сиріт, дітей-інвалідів, 

дезадаптованих студентів та 

Згідно графіку 

роботи 

практ. псих. 

 

заст..з ВР 
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лідерів (за запитом) 
12. Індивідуальні консультації 

для батьків щодо 

особливостей вікової 

періодизації (за запитом) 

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

ЗВЯЗКИ З ГРОМАДКІСТЮ 
1. Координація роботи з 

Центром практичної 

психології та соціальної 

роботи при Київському 

обласному інституті 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів 

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

2. Координація роботи з 

міським центром сім’ї та 

молоді, відділом у справах 

сім’ї, молоді та спорту при 

міськвиконкомі. 

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

3. Взаємодія з організаціями.  Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

4. Взаємодія з міським центром 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді щодо 

впровадження серед 

студентів коледжу, що мають 

статус сиріт та позбавлених 

батьківського піклування 

«Програми соціальної 

інтеграції молоді, 

позбавленої батьківського 

піклування»; 

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

5. Організація відвідування 

студентів, що мають статус 

сиріт та позбавлених 

батьківського піклування, 

напівсиріт та дітей з 

особливими потребами,   

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 

6. Взаємодія з Центром 

творчості дітей та юнацтва 

Київщини з метою розвитку 

лідерських та 

комунікативних якостей 

студентів, формування їх 

цілісної особистості шляхом 

 практ. псих. 

 

заст..з ВР 
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поєднання навчальної та 

дозвіллєвої діяльності.  

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНА РОБОТА 
1. Розвивально-пізнавальне 

заняття «Резюме»  

Вересень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

2.  кола лідерів. Тренінгове 

заняття «Вміння 

презентувати себе колективу» 

Жовтень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

3. Пізнавальне заняття 

«Психологія – наука про 

душу» 

Листопад практ. псих. 

 

заст..з ВР 

4. Поради «Правила творчої 

діяльності» 

Листопад практ. псих. 

 

заст..з ВР 

5.  кола лідерів. «Формування 

лідерськ. якостей в учасників 

студ. самоврядування» 

Грудень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

6. Тренінг «Здоров’я у твоїх 

руках» 

Січень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

7.  кола лідерів. Тренінгове 

заняття «Розвиток 

комунікативних якостей 

учасників студентського 

самоврядування» 

Лютий практ. псих. 

 

заст..з ВР 

8. «Сила людини у спілкуванні» 

  

Березень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

9. Пізнавальне заняття з 

елементами тренінгу 

«Кохання і закоханість в 

юнацькому віці»  

Квітень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

10.  кола лідерів. Тренінгове 

заняття «Попередження 

конфліктних ситуацій в 

студентському колективі» 

Травень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

11. Рекомендації «Як успішно 

здати сесію» 

Червень практ. псих. 

 

заст..з ВР 

12. Розвиток навичок ефективної 

взаємодії в системі «студент-

студент», «студент-класний 

керівник», «студент-

викладач», «студент-

майстер» 

Протягом року практ. псих. 

 

заст..з ВР 
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ПЛАН МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

№ 

п/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець Контроль 

1 2 3 4 5 

1. Лекція – бесіда в гуртожитку 

«Особиста гігієна. Національні 

традиції догляду за тілом 

українців» 

протягом 

року, 

1-н раз в 

місяць 

медсестра 

коледжу 

заступник 

директора з ВР 

2. Лекція – бесіда «Коронавірусна 

інфекція – факти проти паніки». 

вересень медсестра 

коледжу 

заступник 

директора з ВР 

3. Лекція – бесіда лікаря 

гінеколога  для І-ІІ курсів 

«Підлітки і сексуальні 

стосунки» 

жовтень медсестра 

коледжу 

лікар гінеколог 

заступник 

директора з ВР 

4. Лекція – бесіда з лікарем 

наркологом   «Моє здоров'я... 

Моє рішення... Мій вибір…» 
Профілактика наркотичних та 

алкогольних проблем серед 

учнів та студентів   

листопад медсестра 

коледжу 

лікар нарколог 

заступник 

директора з ВР 

5. Лекція – бесіда з лікарем 

снідологом  «Формування 

здорового способу життя та 

профілактика ВІЛ/СНІДу»   

грудень медсестра 

коледжу 

лікар снідолог 

заступник 

директора з ВР 

6. Лекція – бесіда для І-ІІ курсів 

«Особливості сучасного 

туберкульозу».  

березень медсестра 

коледжу 

лікар фтизіатр 

заступник 

директора з ВР 

7. Організація зустрічей з 

волонтерами на різну тематику 

протягом 

року 

медсестра 

коледжу 

заступник 

директора з ВР 

 

 

 

 

 
Заступник директора 

з виховної роботи      Людмила ЛЕМЕ КО 


