План
виховної роботи 2018/2019 навчальний рік
План виховної роботи у коледжі носить комплексний характер, охоплює
всі сфери життєдіяльності студентів, є складовою частиною освітнього процесу.
Головною метою виховної роботи є набуття студентами соціального
досвіду, успадкування духовних надбань світу та українського народу,
досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис
громадянськості, розвинення та покращення духовної, фізичної досконалості,
моральної, художньо-естетичної, політичної правової, трудової та екологічної
культури, виховання толерантності та любові до України.
№
з/п

Найменування заходів

1

2

Термін
виконання

3
Організаційна робота
1. Затвердити план виховної роботи до 30.09
коледжу. Розробити та затвердити
2018
плани виховної роботи кураторів.
2 Розробити та затвердити план роботи вересень
соціального педагога
3 Розробити та затвердити календарний та вересень
тематичний плани роботи виховного
відділення.
4 Організувати супровід та інформаційне постійно
наповнення вкладки «Новини» та
вкладки «Виховна робота» на сайті
коледжу.
5 Організувати супровід, інформаційне
постійно
Наповнення, оновлення інформації
вкладки «Навчальний процес», вкладки
«Спеціальності» на сайті коледжу.
6 Провести анкетування студентів з вересень
метою виявлення лідерів та формування
колективу.
7 Оформлення соціального паспорту вересень
навчальних груп першого курсу.
Поновлення інформації.
8 Індивідуальні бесіди з батьками з метою вересень
виявлення особливостей у поведінці або
стану здоров'я студентів
9 Інформувати батьків про результати протягом
навчання та дисципліни їх дітей
року
10 Програма адаптації першокурсників
вересень
до навчально-виховного процесу в
коледжі:
жовтень
1.Ознайомлення
студентів
із

Виконавець

Приміт
ка

4

5

куратори
груп
соціальний
педагог
методист
методист
соціальний
педагог
ЗНК з НВР
голови ЦК
соціальний
педагог
куратори
соціальний
педагог
куратори
куратори
ЗНК з НВР
соціальний
педагог

Положенням
про
ВК
НАУ,
правилами
внутрішнього
розпорядку.
2.Роз'яснення прав та обов'язків
студентів.
3.Соціологічні
дослідження,
співбесіди, інструктажі.
4.Складання
соціологічного
паспорту
групи,
поновлення
інформації.
5.Організація
психологопедагогічного супроводу адаптації
студентів-першокурсників в умовах
коледжу.
11 Провести дослідження
«Запити, вересень
потреби та інтереси студентів, які
прийшли на навчання до коледжу в 2018
р.».
12 Скласти і затвердити графік чергування вересень
викладачів у навчальному корпусі
13 Відвідування студентів, які проживають
за
у сім'ях та на квартирах.
потреби
Створення та оновлення банку даних вересень
про студентів, що проживають на
квартирах.
14 Організація батьківських зборів
вересень
червень
15 Участь у роботі семінарів з підвищення протягом
майстерності кураторів
року
16 Оновити
списки
студентів,
що вересень
потребують
особливого
контролю
2018
(пільгові категорії).
постійно
17 Зібрати інформацію (медичні довідки) вересень
та затвердити списки студентів на
заняття з фізичної культури.

куратори

соціальний
педагог
методист
ЗНК з НВР
соціальний
педагог
куратори
соціальний
педагог

ЗНК з НВР
куратори
ЗНК з НВР
соціальний
педагог

соціальний
педагог
куратори
медсестра
18 Відвідувати відкриті виховні години протягом ЗНК з НВР
кураторів у групах
року
19 Здійснювати контроль за проведенням постійно ЗНК з НВР
виховної
роботи
кураторами
та
викладачами
20 Обговорювати на педрадах результати протягом адміністрація
ЗНК з НВР
навчально-виховної роботи
року
завідуючі
наприкінці І та ІІ семестрів

відділеннями

21 Організувати роботу виховного
постійно соціальний
відділу(соціального педагога) за
педагог
окремим планом. Години довіри,
методист
засідання комітету по профілактиці
правопорушень, організація скриньки
довіри, індивідуальний супровід
важковиховуваних студентів, ті,що
опинились у СЖО; пільгових категорій.
22 Організувати
бесіди-інструктажі
з вересень куратори
питань техніки безпеки
грудень
Інженер ОП
червень
23 Організувати та провести урочисте червень
ЗНК з НВР
вручення дипломів
2019
Національно-патріотичне виховання
1
2.
3
4

5

6

8

Ознайомлення
першокурсників
з
історією коледжу, міста.
Брати участь у загальноміських заходах
Організовувати зустрічі з ветеранами
війни та праці, учасниками АТО.
Організовувати інформаційні виставки
до державних свят та пам’ятних
історичних дат
Провести заходи з вшанування пам’яті
бійців, загиблих під час АТО – виховні
години, тематичні бесіди тощо.
На заняттях із Захисту Вітчизни
приділяти увагу історії Збройних Сил
України та розвивати патріотичні
почуття молоді
Здійснити анкетування студентів з
метою визначення рівня обізнаності
студентів з проблемами тероризму та
відмову
від
ідей
використання
терористичних методів для досягнення
мети.
Відзначати історичні дати нашої
держави з метою виховання у молоді
поваги до духовної спадщини народу

вересень
жовтень
постійно
протягом
року
за
календарем
протягом
року
протягом
року
протягом
року

за
історичним
календарем

куратори
ЗНК з НВР
соціальний
педагог
виховне
відділення
куратори
куратори
виховне
відділення
ЗНК з НВР
викладачі
соціальний
педагог
методист

викладачі
куратори
виховне
відділення
10 Організувати та провести конкурс протягом
викладачі
знавців української мови ім. П. Яцика
року
укр. мови та
літератури
12 Екскурсія Вихідного дня. Парк Київська жовтень
виховне
Русь 15.10.2018 «Свято покрови. День
відділення
захисника України. Свято «Відпочинок листопад
9

13

14

15

16

17

18

19

20
21

у древньому Києві». 27.10.2018 «Бій
Хелоуіну – Даєш древньокиївські
свята!» 24.11.2018 фінальні поєдинки з
середньовічного
бою
«Витязь
Київського Дитинця».
День українського козацтва та День
захисника Вітчизни. Спортивноконкурсна розважальна програма
«Козацькі забави»
21 жовтня 2018 р. 71 річниця з дня
проведення радянськими репресивними
органами операції «Захід» масової
депортації населення Західної України
до Сибіру. Підготувати тематичну
стіннівку. Провести семінар, круглий
стіл.
День визволення України від
фашистських загарбників.
Підготовка інформаційного стенду
присвяченого визволенню України від
фашистів. Проведення просвітницького
семінару студентів І –ІІ курсу
«Тернистий перемоги шлях»
75 років з дня вигнання нацистів з міста
Києва (06.11.1943).
Конференція для студентів І-ІІІ курсів
Проведення конференції серед студентів
І-ІІІ курсів. «Ціна перемоги».
До Дня української мови та писемності
провести літературну годину єдності
«Без мови рідної, юначе, й народу
нашого нема». Відкриті західи
виховного характеру до Дня української
мови та писемності
День Гідності та Свободи захід
виховного характеру: «Хоробрі серця
України»
Участь у міських заходах до Дня
Гідності та свободи студентів І –ІІІ
курсів
Організація екскурсії до Національного
музею ―Меморіал жертв Голодомору‖.
85-ті роковини Голодомору 1932-1933
років в Україні. Масові штучні
голодомори 1921—1923 р. та 1946—
1947 р. в Україні, вшанування пам’яті

2018

жовтень

жовтень

викладачі
спорт циклу
соціальний
педагог
студрада
викладачі
історії
методист

жовтень

студрада
викладачі
історії
методист

листопад

студрада
викладачі
історії
виховне
відділення
викладачі
української
мови та
літератури
виховне
відділення
соціальний
педагог

листопад

листопад

листопад ЗНК з НВР
листопад

методист

листопад куратори
викладачі
історії
виховне

22

23

24

25

26

27

28

29

їх жертв. Вечір-реквієм «І мертвим, і
живим, і ненародженим… гірка історія
злочинів проти людяності».
Проведення заходів з нагоди Дня
Збройних сил України - «Турнір
мужності».
До Дня соборності України 22 січня
2018 року проведення круглого
столу «Сила держави в її
соборності». Підготувати тематичні
стіннівки.
27 січня Міжнародний день пам’яті
жертв
голокосту
екскурсія
в
Національний музей історії України у
Другій світовій війні м. Київ
День пам’яті героїв Крут. Усний журнал
«Герої Крут – сучасні паралелі».
Підготувати
тематичні
стіннівки.
Година історичної правди «Міфи та
реальність про Крути»
День Героїв Небесної Сотні.
Вечір пам’яті героїв, що загинули під
час подій на Майдані. Взяти участь у
загальноміських заходах.
Міжнародний день рідної мови «Мово
українська, гордосте моя!» Проведення
вікторини на знання української мови та
літератури. Випуск листівки-стіннівки.
Комплекс заходів до Дня народження
Шевченка:засідання круглого столу
«Актуальність творів Кобзаря у
сьогоденні України»; Шевченківські
читання літературно-мистецький
конкурс на краще виконання пісні на
вірші Кобзаря, читання уривків з поем
та віршів у бібліотеці коледжу;
літературно-мистецький захід
просвітницького характеру «Художній
та поетичний геній Шевченка»; семінар
«Жіночі образи у творчості і долі
Кобзаря»
День українського добровольця
Участь у загальноміських заходах.

відділення
грудень
січень
2019

січень
2019

соціальний
педагог
спортцикл
соціальний
педагог
студентська
Рада
куратори
методист

січень
2019

методист
викладачі
історії
студрада

лютий
2019

ЗНК з НВР
студрада
куратори

лютий
2019

студрада
соціальний
педагог
куратори
ЗНК з НВР

березень
2019

студрада
соціальний
педагог
методист
куратори
бібліотекарі

березень
2019

ЗНК з НВР
студрада
соціальний
педагог
куратори

30 До дня пам’яті та примирення (8
травня), Дня
Перемоги підготовка
виступів
студентів
під
час
загальноміських
мирних
мітингів.
Участь у загальноміських заходах.
Проведення годин історичної правди.

травень
2019

заст. з НВР
студрада
соціальний
педагог
куратори

31 День скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни в Україні. Година
історичної
правди.
Виготовлення
інформаційної стіннівки «Війна – лиха
гостя українських сімей»

червень
2019

викладачі
історії
студрада
методист

1

2

3

4

5

Превентивне та громадянсько-правове виховання
Проводити заходи щодо протидії протягом ЗНК з НВР
хабарництву, зловживанням і корупції
року
в закладах освіти
Проводити бесіди на теми морально- протягом ЗНК з НВР
правового
виховання,
питань
року
методист
попередження
правопорушень
та
соціальний
злочинності серед студентів; зустрічі з
педагог
представниками ювенальної превенції
куратори
та
налагодження
співпраці
з
інспекторами
дорожнього нагляду
Васильківського відділу поліції,
з
метою профілактичної роботи зі
студентським контингентом ВК НАУ
Проводити тематичні лекції в межах протягом викладачі
вивчення курсів «Історія України»,
року
«Філософія»,
«Культурологія»,
«Основи правознавства», спрямовані
на отримання знань про роль
Основного Закону в українському
державотворенні.
Проводити заходи з профілактики протягом ЗНК з НВР
поширення
ксенофобських
і
року
соціальний
расистських проявів серед молоді
педагог
куратори
Ознайомлення з діяльністю ГО: вересень- студрада
Міжнародним жіночим правозахисним жовтень
центром
«Ла-Страда
Україна»;
соціальний
всеукраїнським громадським центром
педагог
«Волонтер». Узгодження спільних
проектів з ГО м. Василькова Альянс
Добрих справ.

До міжнародного Дня людей похилого
віку та ветеранів (1 жовтня ) провести
зі студентами
І – ІІІ курсів
спеціальності «Соціальна робота»
заходів виховного характеру на тему
«Поважаймо старість словом і ділом».
Зустріч з цікавими людьми «У сивині
мудрість та досвід».
7 Тренінги «Згубність лихослів’я», «Геть
лихослів’я». Створити пам’ятку для
молоді «Як позбавитися звички
вживати нецензурну лексику»
8 Діагностика девіантної поведінки як
умова її профілактики:
вивчення
особових справ студентів та іншої
документації, бесід, експертної оцінки;
виокремлення контингенту підлітків,
які проявляють девіантну поведінку.
Результати проведеної діагностичної
роботи
відобразити
у
звіті та
представити у вигляді доповіді на
Педагогічній Раді.
9 Підготовка презентаційних матеріалів
на Педагогічну Раду на тему:
«Завдання педагогічного колективу
коледжу у виховній роботі по
профілактиці правопорушень серед
студентів».
10 «Вчимося жити разом»:
програма
профілактики
конфліктів
та
правопорушень серед
студентської
молоді проекту ЄС та ЮНІСЕФ
11 До відзначення Європейського дня
6

жовтень

голова ЦК
«Соціальна
робота»
соціальний
педагог

жовтень

методист
соціальний
педагог

жовтень

методист
соціальний
педагог

жовтень

соціальний
педагог
методист

жовтень

куратори
соціальний
педагог
методист
студрада
куратори
соціальний
педагог
методист

жовтень

боротьби
із
торгівлею
людьми
інформаційна просвітницька кампанія:
конкурс відео соціальної реклами;
конкурс плакатної соціальної реклами;
освітні заходи у співпраці з МГО A21
Ukraine «Скасуємо рабство всюди і
назавжди» .
12 Тиждень безпеки дорожнього руху. листопад
Проведення профілактичних тренінгів
на тем: «Твій безпечний шлях до
коледжу»
13 Просвітницькі

тренінги

циклу жовтень

методист
студрада
соціальний
педагог
методист

«Розвиток соціальних навичок» на
тему «Як стати миротворцем» та
«Ефективне спілкування»
14 13 листопада
Всесвітній день
листопад
доброти. Флешмоб добрих справ.
«У коледжі епідемія доброти.
Підхопи вірус, роздавай щедроти
всім і залиш
собі!». Випуск
інформаційної стіннівки.
15 «Будуємо майбутнє разом»: програма листопад
профілактики конфліктів та
правопорушень серед студентської
молоді. М2. Сприйнятті
різноманітності основа толерантності
16 Тиждень безпеки дорожнього руху.
листопад
Проведення профілактичних тренінгів
на тему: «Твій безпечний шлях до
коледжу». Проект «Благаю живи!».
17 Міжнародний день толерантності. І листопад
курс
- створення
планети
Толерантності. І-ІІІ курси конкурс
символів толерантності. ІІ-ІІІ курс
Дерево толерантності. Анкетування та
тестування. ІV створення соціальної
реклами__«Популяризуємо
толерантність»
18 Акція «16 днів без насильства». листопад
Інформаційно-просвітницькі заходи:
1.Виставка
малюнків
проти грудень
домашнього насильства «Моя домівка
щастя»;
2.Демонстрація
відеороликів
соціальної спрямованості
«Сім'я простір без насильства»;
3.Плакатна соціальна реклама: «Від
миру в родині до миру в країні»;
4. Флешмоб «Мій світ без жорстокості
та насильства»;
5.Круглий стіл студентської Ради на
тему: «Насильство в сім'ї як соціальна
проблема в Україні»
6.Тренінги «Не мовчіть! Найдіть сили
заговорити.», «Не стій осторонь. Дій!»,
«Будь хто може стати жертвою
насилля. Звернутись про допомогу – це

соціальний
педагог
методист
студрада
соціальний
педагог
методист
соціальний
педагог
методист
соціальний
педагог
студрада
куратори
методист
соціальний
педагог
студрада
куратори

методист
соціальний
педагог
студрада
куратори

не слабкість», «Протидія булінгу»,
«Кібербулінг – агресія в інтернеті».
7.Семінар
серед
студентів
спеціальності «Соціальна робота» «Б'є
- значить кримінальна стаття кодексу
України. Любов терпима та добра».
8.Створення
буклету
студентами
спеціальності «Інженерія програмного
забезпечення» ІІ-ІІІ курс «Як діяти
коли тебе принижують».
9.Правовий всеобуч. Лекція : «Дії та
способи запобігання насильству».
Огляд нормативної документації.
19 9 грудня – Міжнародний день
боротьби з корупцією. Антикорупційні
заняття.
Матеріали
для
антикорупційних уроків пропонує
освітня платформа EdEra (www.edera.com>anticorr).
20 Тиждень права до Дня прав людини 10
грудня 2018 року
Комплекс заходів:інтелектуальна гра
на тему «Твоя правова культура»,
«Знай свої права» (студентська Рада);
правовий брейн-ринг серед студентів І
курсу;
проведення
кураторами
навчальних груп бесід про права та
обов’язки громадян а також принципи
утвердження законності у суспільстві;
екскурсії до ВРУ; Васильківського
міськрайонного суду, ДРАЦСу;
проведення серед студентів ІІІ –IV
курсів ділових ігор правового
характеру;
оновлення
інформаційного
тематичного
стенду – Календар прав людини
*(розмістити номера «гарячих
ліній»; випуск буклету на тему:
«Національна дитяча «гаряча
лінія» – дієвий механізм захисту
прав дітей в Україні»; зустрічі з
цікавими людьми. Адвокатура.
Нотаріуси. Проект « Я маю
право». http://pravo.minjust.gov.ua/
21 Круглий стіл з кураторами навчальних
груп на тему «Успіхи та проблеми

грудень

грудень

грудень

методист
соціальний
педагог
куратори
груп
студрада
методист
соціальний
педагог
куратори
груп
студрада
викладачі
право знавчих
дисциплін

ЗНК з НВР
методист

22

23

24

25

26

27

профілактичної та корекційної роботи
навчального закладу протягом І
семестру».
«Результати
моніторингових
досліджень
відвідування студентів навчального
закладу. Аналіз управлінських рішень
адміністрації. Аналіз роботи кураторів
та виховного відділення протягом І
семестру 2018/2019 навчального року.
Практичний семінар «Лихослів'я
просто відхилення від суспільних норм
моралі» «Все про лихослів’я та твоє
психологічні і фізичне здоров’я».
Підготувати пам’ятку «Як подолати
лихослів’я в себе».
«Будуємо майбутнє разом»: програма
профілактики конфліктів та
правопорушень серед студентської
молоді. М3.Побудова позитивної
життєвої перспективи. Модуль 4.
Лідерство та активна життєва позиція
Інформаційно-просвітницькі тренінги
«Кібер-безпека» до Дня безпеки в
Інтернеті. Тренінг «Чи Ви мудро
користуєтеся
цифровими
технологіями». Практичний семінар
«Інформаційний
тероризм
та
інформаційна безпека». Підготувати
інформаційно-просвітницький буклет.
До Міжнародного дня підтримки
жертв
злочинів
проведення
практичного семінару , випуск газети
(стіннівка) та підготовка буклету на
тему:
«Захист
потерпілих
від
кримінальних дій - практичні поради».
День «Нуль дискримінації»
Конкурс плакатної та відео соціальної
реклами (своя інтерпретація нуля
дискримінації) Флешмоб (зображення
метеликів з хештегом
#zerodiscrimination) Анонімне
опитування студентів ВК НАУ «З
якими видами дискримінації
стикається українська молодь?»
До Дня молодіжних організацій
круглий стіл з представниками лідерів

соціальний
педагог
куратори

січень
2019

соціальний
педагог
методист

січень
2019

соціальний
педагог
методист

лютий
2019

соціальний
педагог
методист

лютий
2019

соціальний
педагог
методист

березень
2019

заст. з НВР
куратори
соціальний
педагог
методист
студрада

квітень
2019

студрада
соціальний

студентського самоврядування та
представниками молодіжних
організацій «Ініціативи та роль
молодіжних організацій в розвитку
місцевого самоврядування»
28 До Дня захисту дітей. Квест для
студентів І-ІІ курсів.

педагог

червень
2019

29 Всесвітній день біженців.
червень
Соціально-психологічний тренінг «Ми
2019
всі жителі Землі» з метою формування
у студентів толерантного ставлення до
переселенців (біженців, тимчасово
переміщених) з інших міст, країн.
30 Індивідуальна профілактична та
протягом
корекційна робота зі студентами, які
року
потребують посиленої педагогічної
уваги та мають труднощі у навчанні.
Формування банку даних відповідної
категорії. Моніторинг відвідування
навчальних занять.
Художньо-естетичне виховання
1 Виставка композицій та
вересень
ікебан з осінніх квітів не
тему
«Ми
маємо
зберегти
перлини
природи України!»
2 Створення «Творчої майстерні». Підбір
вересень
творчо обдарованих, активних
студентів, які бажають приймати участь жовтень
у концертних програмах, колективі
художньої самодіяльності тощо.
3 Святковий концерт студентської
жовтень
самодіяльності до Дня працівників
освіти.
4

5
6

Початок ведення «Літопису групи»
протягом
Фотографування. Створення
року
індивідуальний колажу студентів групи
« Я, моя сім'я та світ моїх захоплень»
Екскурсія в Пінчук Арт Центр студентів жовтень
ІІІ-ІV курсів.
Міжнародний день студента
листопад
розважальна шоу програма «Студент він
і в Африці студент»

студрада
соціальний
педагог
студрада
соціальний
педагог
методист
куратори
методист
соціальний
педагог

куратори
соціальний
педагог
студрада
соціальний
педагог
студрада
методист
соціальний
педагог
студрада
методист
куратори
соціальний
педагог
студрада
методист
соціальний
педагог
методист

студрада

7

8

9

До Міжнародного дня цивільної авіації
Випуск святкової стіннівки та
оформлення стенду про історію та
досягнення світової та української
авіації. Провести виставку- конкурс
хенд мейд на авіаційну тематику.
15 грудня - Міжнародний день Чаю.
Підготувати інформаційні стіннівки про
користь чаю та чайні церемонії.
Проведення
виставки
«Чайна
церемонія»
в
бібліотеці
закладу
(книжкова виставка, чайні коробки,
чайний посуд). Організація
бібліочаювання «За чашкою чаю». Під час
заходу ознайомити студентів з історією
походження чаю, виникнення чаювання
у Європі, а також зберіганням чаю та
правильним
його
приготуванням.
Охарактеризувати
лікувальні
властивості чаю. Організація чайної
церемонії під час виховних годин
кураторами
Підготовка та відзначення 12 річниці
коледжу.

10 Міжнародний день рідної мови «Мово
українська, гордосте моя!» Проведення
вікторини на знання укр. мови та
літератури. Випуск листівки-стіннівки.
11 Квест до Дня Валентина

грудень

соціальний
педагог
методист

грудень

соціальний
педагог
студрада
куратори
бібліотекарі

січень
2019

методист
соціальний
педагог
студрада
соціальний
педагог
студрада

лютий
2019
лютий
2019

12 Підготовка та проведення конкурсу
серед юнаків ВК НАУ «Містер
коледжу-2019».

березень
2019

13 Конкурсна – розважальна програма
«Місіс коледжу - 2019»

березеньквітень
2019

соціальний
педагог
студрада
соціальний
педагог
студрада
методист
куратори
соціальний
педагог
студрада
методист
куратори

14 День гумору 1 квітня . Випуск
сатиричної газети «Круті новини» під
гаслом «Вдаримо сатирою і гумором по
неробству та всякому неподобству».
Гуморина у коледжі – свято жартів та
гарного настрою.
15 День пам’яток історії і культури
Віртуальна екскурсія туристичними
пам’ятками України «Моя країна, як
перлина, незвідана й прекрасна ».
Популяризація національного туризму.
Екскурсії вихідного дня туристичними
пам’ятками України
16 До Дня матері: година спілкування:
«Ім’я матері –святе»; фото вернісаж
«Родинні світлини»; конкурс віршів та
малюнків присвячених матері.
17 До Дня Європи фестиваль держав
Євросоюзу.

18 Студентські екскурсії музеями Києва.
Акція присвячена Міжнародному дню
музеїв. Селфі-конкурс на приз від
студради коледжу «Зачекінся у музеї».
19 Урочистості з нагоди випуску студентів
коледжу.

1

квітень
2019

соціальний
педагог
студрада
методист

березень
травень
2019

методист
соціальний
педагог
студрада

травень
2019

куратори
соціальний
педагог
студрада
куратори
соціальний
педагог
методист
студрада
соціальний
педагог
методист
студрада
ЗНК з НВР

травень
2019

травеньчервень
2019
червень
2019

Морально-етичне виховання. Інтелектуально-духовне виховання
До Всесвітнього дня запобігання
вересень соціальний
самогубствам
проведення
педагог
профілактичних тренінгів: «Життя –
методист
це найцінніший скарб»; «Я не боюся
жити»; «Я можу помилятися, я можу
не
здаватися!»;
«Ефективне
управління емоціями». Створення
соціальної плакатної реклами «Смертельні квести – знайди
альтернативу»; «Вчимося боротись
з сумними думками».

2

3

4

5

6

7

8

Проводити заходи до Міжнародного дня
людей похилого віку (відвідування
ветеранів-викладачі, надання
практичної допомоги). Провести зі
студентами І – ІІІ курсів спеціальності
«Соціальна робота» заходи виховного
характеру на тему «Поважаймо старість
словом і ділом».
Зустріч з цікавими людьми «У сивині
мудрість та досвід».
Проведення благодійного осіннього
ярмарку «Щедра земля України - щедра
душа українців ».

жовтень

Студрада
соціальний
педагог
голова ЦК
«Соціальна
робота»

жовтень

соціальний
педагог
методист
студрада
соціальний
педагог
методист

Просвітницькі тренінги циклу
жовтень
«Розвиток соціальних навичок» - «Як
стати миротворцем» та «Ефективне
спілкування»
13 листопада Всесвітній день доброти.
листопад соціальний
Флешмоб добрих справ. «У коледжі
педагог
епідемія доброти. Підхопи вірус,
методист
роздавай щедроти всім і залиш собі!».
студрада
Випуск інформаційної стіннівки.
До міжнародного Дня толерантності
листопад соціальний
Профілактичний тренінг серед студентів
педагог
ІІ-ІІІ курсів «Розбудова миру
методист
профілактика та вирішення конфлікту з
студрада
використанням медіації»
3 грудня Міжнародний день людей з грудень
методист
обмеженими фізичними можливостями.
соціальний
Заходи інформаційно-просвітницького
педагог
характеру: «Дивись на нас як на
куратори
рівних»,
«Вплив ярликів
і
груп
стереотипів»,
«Різноманітність
і
студрада
особисті
відмінності.
Аспекти
голова ЦК
відмінностей», «Інклюзивна освіта.
«Соціальна
Елементи
сутності
інклюзії».
робота»
Підготувати
буклет
«Правила
спілкування з людьми з особливими
потребами».
Виготовлення
інформаційних стіннівок.
Психологічні тренінги «Як боротися з
грудень заст. з НВР
тривогою» «Перетвори тривогу з ворога
соціальний
на помічника». Діагностика на рівень
педагог
тривожності та психологічної напруги
методист
студентів під час сесії.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Практичний семінар. Захист від
деструктивного інформаційного потоку.
Техніка безпеки під час інформаційного
потоку новин.
Проведення психологічних
тренінгів: «Вибирай життя чи
гострі відчуття або безпечні
способи випробувати свої
можливості»
Практичний семінар «Лихослів'я
просто відхилення від суспільних норм
моралі» «Все про лихослів’я та твоє
психологічні і фізичне здоров’я».
Підготувати пам’ятку «Як подолати
лихослів’я в себе».
Інформаційно-просвітницькі тренінги
«Кібер-безпека»до Дня безпеки в
Інтернеті. Тренінг «Чи Ви мудро
користуєтеся
цифровими
технологіями». Практичний семінар
«Інформаційний
тероризм
та
інформаційна безпека». Підготувати
інформаційно-просвітницький буклет.
Просвітницькі тренінги «Зустрічатися?
За і проти, та чи готовий я до серйозних
стосунків?», «Гендерні стереотипи –
міфи та реальність», «Що ми знаємо про
кохання». Проведення опитування рівня
обізнаності студентів про культуру
романтичних стосунків.
Тренінг «Культура стосунків між
хлопцями та дівчатами» у співпраці з
громадськими організаціями.
День скорботи і пам’яті жертв
депортації кримськотатарського народу.
Проведення години історичної правди
«Злочини влади минулого та сьогодення
– історія боротьби за самовизначення»
Тренінги «Стресостійкість та
зменшення тривожності під час сесії».
«Управління емоціями під час ЗНО та
ДПА».
Практичний семінар для педагогів
«Емоційне вигорання, як бути? –
практичні поради»
Година спілкування зі студентами

січень
2019

соціальний
педагог
методист

січень
2019

соціальний
педагог
методист

січень
2019

соціальний
педагог
методист

лютий
2019

заст. з НВР
соціальний
педагог
методист

лютий
2019

соціальний
педагог
методист

травень
2019

соціальний
педагог
методист
викладачі
історії
соціальний
педагог
методист

травень
2019
травень
2019
червень

соціальний
педагог
методист
соціальний

18

19

20

21

1

2
3
4
5

6
7
8

9

випускних груп на тему «Життя – це не
ті дні, що минули, а ті, що
запам’яталися»
Відкрита кафедра «Презентуємо себе» з
метою формування у студентів навички
самопрезентації.
Всесвітній день біженців. Соціальнопсихологічний тренінг «Ми всі жителі
Землі» з метою формування у студентів
толерантного ставлення до переселенців
(біженців, тимчасово переміщених) з
інших міст, країн.
Відкрита кафедра «Презентуємо себе» з
метою формування у студентів навиків
само презентації.
Брати участь у загальноміських заходах
до Дня захисту дітей та Дня молоді

2019

педагог
методист

червень
2019

соціальний
педагог
методист
соціальний
педагог
методист
студрада

червень
2019

червень
2018
червень
2019

Трудове, професійне виховання.
Формувати у студентів працелюбність,
постійно
риси умілого господаря, що володіє
відповідними навичками та вміннями,
професійну майстерність на основі
сучасних знань про ринкову економіку
та відповідно до обраного фаху
Організувати посильну участь студентів протягом
у ремонті обладнання кабінетів
року
Залучати студентів до науковопротягом
технічної творчості та винахідливості
року
Проводити олімпіади, конкурси з
протягом
фахових дисциплін серед студентів
року
Участь студентів та співробітників
протягом
коледжу у проведенні всеукраїнських,
року
місцевих масових трудових акціях
Робота по благоустрою території :
жовтень
«Операція «Чистий стадіон»
листопад
Робота по благоустрою території :
жовтень
Операція «Стоп! Листопад!»
листопад
Дні відкритих дверей
березень
2019
травень
2019
Трудові рейди по прибиранню

соціальний
педагог
методист
соціальний
педагог

викладачі
куратори

ЗНК з АГР
куратори
ЗНК з НВР
голови ЦК
голови ЦК
заст. з НВР
ЗНК з АГР
ЗНК з АГР
ЗНК з АГР

ЗНК з НВР
Голови ЦК
методист
соціальни
й педагог
протягом ЗНК з АГР

аудиторій:
«Хай сяє коледж чистотою»
10 «Трудовий десант» - упорядкування
території

року

квітень
травень
2019
11 Клінінгова кампанія по благоустрою
травень
навчального закладу та території
червень
2019
Профорієнтаційне виховання
1 Проводити зустрічі студентів з
протягом
представниками центру зайнятості.
року
Брати участь у загальноміських заходах
центру зайнятості.
2 Організовувати та проводити зустрічі з
постійно
працівниками авіаційної галузі,
спеціалістами у галузі соціальної
політики держави, ветеранами праці
3 Підготовка виступів профагітаційної
жовтень
бригади. Участь у «Ярмарку професій» листопад
міськрайонного центу зайнятості.
4 До дня працівника соціальної сфери
листопад
України проведення цикловою комісією
«Соціальна робота», серед студентів
спеціальності «Соціальна робота» І-ІІІ
курс, презентацію професії «Моє
покликання – допомагати людям»
5 Презентація професії: «Інженерія
лютий
програмного забезпечення»
2019
Розважально-інтелектуальна вікторина
«Я і комп’ютер». Створення листівкистіннівки до Дня комп'ютерника.
6

Організація та проведення Днів
відкритих дверей

7

До Всесвітнього дня авіації та
космонавтики проведення
студентського форуму присвяченому
досягненням, перспективам та
проблемам розвитку авіаційної та
космічної галузей України та світу.
Проводити екскурсії і виїзди на
профільні підприємства; музей авіації
(Жуляни)
Організовувати виставки професійної
літератури, яка містить фахову

8

9

березень
травень
2019
квітень
2019

студрада
куратори
ЗНК з АГР
лаборанти
куратори
ЗНК з АГР
лаборанти
куратор
ЗНК з НВР
соціальний
педагог
методист
голови ЦК
методист
соціальний
педагог
студрада
голова
ЦК
«соціальна
робота»
методист
соціальний
педагог
Голова ЦК
«Програмна

інженерія»
ЗНК з НВР
голови ЦК

методист
голова ЦК
АТ
соціальний
педагог
студрада
Протягом ЗНК з НВР
року
голови ЦК
Протягом ЗНК з НВР
року
голови ЦК

інформацію
10 Освіта, професія, робота» - зустріч
студентів випускних груп коледжу з
працівниками Національного
авіаційного університету.
11 Заходи в рамках профорієнтаційної
роботи в школах міста і району.

бібліотекарі
протягом ЗНК з НВР
року
голови ЦК
протягом соціальний
року
педагог
методист
студрада

Екологічне виховання
1

2

3

4

5

6

Порушувати актуальні екологічні
протягом
викладачі
питання під час лекцій, практичних та
року
семінарських занять
Проведення зі студентами інструктажів листопад ЗНК з АГР
та бесід, з метою економії тепла,
лаборанти
електроенергії .
куратор
5 грудня Міжнародний день волонтерів. грудень студрада
Круглий стіл з представниками
соціальний
молодіжних та громадських організацій:
педагог
«Популяризація волонтерського руху в
м. Василькові та серед молоді ВК
НАУ»; практичний семінар «Екологічне
волонтерство».
Комплекс заходів до Всесвітнього дня березень соціальний
землі, Всесвітнього дня водних ресурсів
2019
педагог
та Дня лісів: виставка
тематичних
методист
плакатів, фотографій у холі навчального
студрада
закладу; організація поїздки в музей
води; круглий стіл активу студради
«Проблеми
сортування
сміття.
Виховання екологічної культури».
Студентський форум
на тему: квітень методист
«Екологічні
наслідки
Чорнобиля.
2019
студрада
Проект
Укриття – панацея чи
соціальний
відтермінування небезпеки?»
педагог
«Фокусіма та інші загрози мирного
атому».
Комплекс заходів до Дня Землі :виступи квітень методист
екологічної агітаційної бригади; акції
2019
соціальний
«За життя без сміття», «Посади дерево»;
педагог
випуск агітаційних листівок; акція
куратори
«Скриня використаних батарейок».
студрада
Проблеми
утилізації;
участь
в
загальноміських заходах у співпраці з

7

1

2

3

4

5

ГО
по
очищенню
забруднених
територій берегів р. Стугна, посадок,
лісу, озеленення території коледжу та
міста
Акція до Всесвітнього дня охорони
навколишнього середовища «Молодь за
чисте довкілля»

червень
2019

методист
соціальний
педагог
студрада
Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя
День українського козацтва та День
жовтень соціальний
захисника Вітчизни.
Спортивнопедагог
конкурсна розважальна програма
студрада
«Козацькі забави»
спортцикл
Квест :«Посвята в студенти» з метою
жовтень методист
адаптації
першокурсників
до
студрада
студентського життя
соціальний
педагог
До міжнародного дня відмови від
листопад соціальний
паління провести оздоровчу акцію
педагог
«Обміняй цигарку на цукерку»
студрада
Профілактика вірусних захворювань
листопад медсестра
та грипу: бесіди, години спілкування;
грудень куратори
підготовка
буклетів,
тематичних
соціальний
стіннівок.
педагог
До Всесвітнього дня боротьби зі
грудень соціальний
СНІДом проведення просвітницьких
педагог
тренінгів у співпраці з громадськими
методист
організаціями
та
медичними
студрада
представниками. «Застережений –
збережений!». Співпраця з київським
спеціалізованим центром
по боротьбі з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.
Діагностика студентів на рівень
листопад соціальний
тривожності і стресостійкості під час
педагог
іспитів та проведення корекційногрудень методист
розвивальної роботи.
Всесвітній день сну. Відзначається в березень соціальний
третю п'ятницю березня. Підготувати
2019
педагог
стіннівки просвітницького характеру
методист
висвітлити проблему недосипання та
студрада
безсоння, заклик до здорового способу
куратори
життя;
інформаційно-просвітницький
тренінг
«Небезпечні
наслідки
хронічного недосипання»; демонстрація
та обговорення документального фільму
«Пересипання й недосипання:два шляхи

до
передчасної
смерті»www.bbc.com>health>2015\02
Всесвітній день боротьби
проти березень
туберкульозу. Проведення у коледжі
2019
інформаційно- просвітницької кампанії
Виготовлення плакатної соціальної
реклами
тощо.
Підготовка
та
розповсюдження
інформаційного
буклету.
Декада «Молодь за здоровий спосіб квітень
життя»:виступ
агітаційної
бригади
2019
«Ендорфін»; тренінги
«Алгоритм
здорового
способу
життя»,
«Репродуктивне
здоров'я»,
«Психоактивні та психотропні речовини
– медичні та соціальні проблеми
вживання»;
практичний
семінар
«Гепатит – "лагідний вбивця,, серед
нас!»;
студентська
конференція
«Інвестиції у здоров’я – формула
успішного майбутнього»; волонтерські
виступи агітбригади «Ендорфіни» у
школах міста.
Провести
спортивно-конкурсну квітень
програму
«День
здоров’я»
з
2019
елементами професійної гімнастики.
Проведення спортивного конкурсу, в
співпраці з спорт циклом, у рамках
проведення декади по здоровому
способу життя під гаслом: «Сильні
мужні і сміливі та одначе жартівливі».
Комічна естафета
Всесвітній
день
боротьби
з травень
тютюнопалінням. Конкурс плакатної
2019
соціальної реклами. Флешмоб «Палиш?
Кидай цигарку – віджимайся! Отримай
в подарунок фітнес-смаколик».
26 червня − Міжнародний день червень
боротьби
зі
зловживанням
2019
наркотичними
засобами
та
їх
незаконним обігом. Співпраця з БГО,
ювенальною
превенцією.
Спільні
тренінги,
лекторії
з
метою
профілактики наркоманії.
10 Брати участь у загальноколеджівських,
протягом

соціальний
педагог
методист
студрада
куратори
соціальний
педагог
методист
студрада
куратори

соціальний
педагог
методист
викладачі
спортциклу

соціальний
педагог
методист
куратори
студрада
соціальний
педагог
методист
студрада

ЗНК з НВР

міських, обласних та регіональних
спортивних змаганнях, турнірах
11 Проводити санітарно-гігієнічні
навчання

року

викладачі
спортциклу
протягом медична
року
сестра
куратори
12 Проводити лекції, інструктажі з
протягом ЗНК з НВР
надання першої медичної допомоги.
року
медсестра
Заходи по цивільному захисту
куратори
населення.
інженер ОП
Сімейно-родинне виховання
1 В планах роботи кураторів передбачати протягом соціальний
заходи та проводити роботу серед
року
педагог
студентів, що сприятиме вихованню
методист
фізично та морально здорової людини;
куратори
знайомити студентів з законодавством
(сімейний кодекс) , з основами етики та
психології сімейного життя.
2 Зустрічі з психологом, лікарем у групах протягом соціальний
на теми сімейно-родинного виховання
року
педагог
та виховання культури стосунків пари
методист
куратори
3 Індивідуальна робота зі студентами та їх
за
ЗНК з НВР
батьками
запитом соціальний
педагог
куратори
4 Індивідуальна робота з опікунами
постійно ЗНК з НВР
пільгових категорій студентів
соціальний
педагог
куратори
5 Організувати зустріч з працівниками
протягом соціальний
ДРАЦСу на тему « Громадянський
року
педагог
шлюб за і проти», «Шлюбний контракт»
методист
юрисконсульт

6

1

Організувати систему інформування
вересень ЗНК з НВР
батьків з питань успішності та
2018
соціальний
відвідування студентами занять
протягом педагог
року
куратори
(батьківські п’ятниці, групи в мережі
Інтернет тощо; визначені години
телефонного спілкування «лінія
довіри»)
Робота студентського самоврядування
Проведення зборів активу студентської
протягом студрада
Ради – щопонеділка.
року
Проведення щорічної Звітної
конференції студентського
самоврядування (вересень).

2

3
4

5
6

7

8

Вибори Голови СР ВКНАУ (жовтеньлистопад).
Затвердити план роботи студради на І та
ІІ семестри. Переобрання голів
департаментів. Формування нового
складу департаменту.
Проводити соціологічні дослідження
серед студентів.
Брати участь в обласних засіданнях
студентського самоврядування, а також,
участь
в
проектах
обласного
студентського самоврядування навчання
лідерів.
Участь у загальних заходах коледжу.

вересень студрада
ІІ семестр
січень
2019
протягом студрада
року
протягом студрада
року

протягом студрада
року
протягом студрада
року

Проведення щоденного рейду
перевірки відвідування навчальних
занять «Турбота».
Організовувати наочну агітацію (у холі постійно
коледжу), спрямовану на висвітлення
громадського життя коледжу.
Організувати супровід та інформаційне постійно
наповнення
вкладки
«Студентська
Рада» на сайті коледжу.

студрада
Голова
студради
Голова
інформацій
ного
департаменту

9

Організація і проведення загальних протягом голова
зборів студентів з питань успішності і
року
студради
поведінки
Методист виховного відділення Олена Пєстрікова
Соціальний педагог

Альбіна Шестакова

