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КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
організації виховного процесу
на 2016-2017 навчальний рік

м. Васильків 2016

План
організації виховного процесу у Васильківському коледжі Національного
авіаційного університету на 2016-2017 навчальний рік.
З метою реалізації завдань державної програми національного та громадянського виховання студентської молоді
відповідно до:
Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII;
Розпорядження Президента України від 29 червня 2001року «Про заходи щодо подальшого вдосконалення системи
національного виховання молоді»;
Указу президента України від 15 жовтня 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016 — 2020 роки»;
Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді"
Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»
Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»
Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»
Протокол наради Кабінету Міністрів України від 18.09.2014 "Щодо питань національно-патріотичного виховання
учнівської молоді"
Наказ МОН України від 25.11.2015 №1219 "Про проведення у 2015/2016 навчальному році Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)"
Наказ МОН України від 16.06.2015 №641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій
щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"
Наказ МОН України від 30.09.2014 №1085 "Про проведення Всеукраїнської дитячо–юнацької військово–патріотичної
гри „Сокіл" („Джура”)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 "Про затвердження плану заходів щодо посилення
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 №1/9-396 "Про організацію національно-патріотичного
виховання у дошкільних навчальних закладах"
Лист Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 №1/9-235 "Щодо відвідування музеїв та навчальнотематичних екскурсій"

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1/9-614 "Про методичні рекомендації з патріотичного
виховання"
Наказ департаменту освіти і науки КОДА від 17.03.2016 №88 "Про проведення обласної пошукової акції учнівської
молоді "Герої серед нас: сучасні захисники України"
Наказ департаменту освіти і науки КОДА від 22.02.2016 №33 "Про організацію та проведення ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у 2016 році"
Наказ департаменту освіти і науки КОДА від 02.12.2014 №343 "Про подальше вдосконалення системи національнопатріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді в навчальних закладах Київської області"
Наказ департаменту освіти і науки КОДА від 13.12.2013 № 405 "Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання
в навчальних закладах області"
Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, на виконання рішення колегії Міністерства освіти
України від 28 жовтня 1998 року №14/6-8 «Про стан проблеми національно-громадянського виховання у вищих навчальних
закладах України»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №1018-р «Про схвалення Концепції Державної
цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки;
Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 «Про затвердження Державної соціальної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»;
Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VII «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки»;
Розпорядження Кабінету Міністрів від 22 серпня 2012 р. № 605-р «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року»;
Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2017 року;
Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми «Формування здорового способу життя молоді України» на
2013-2017 роки;
Положення про відділ виховної роботи Васильківського коледжу НАУ та інших нормативних документів, регулюючих
навчально-виховний процес в системі освіти.
В 2016-2017 навчальному році необхідно спрямувати зусилля керівництва коледжу, відділу виховної роботи,
педагогічних працівників, методистів навчального відділу на посилення індивідуальної виховної роботи в навчальному
процесі і в позанавчальний час, на формування та збереження традицій навчального закладу, на пропагування здорового
способу життя, формування банку методичних рекомендацій по організації виховного процесу у навчальному закладі,

екологічне виховання та утвердження родинних цінностей. Посилити відповідальність кожного учасника виховного процесу.
Значну увагу необхідно приділити розвитку студентського самоврядування.

Вересень 2016 р.
№
З/п

Дата

Заходи

Відповідальний Виконавець
за виконання

1.

01.09.2016

Урочистості з нагоди Дня Знань та посвяти у студенти
( за окремим планом).

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

Методист
Пєстрікова О.Б.

2.

Протягом
місяця

ЗНК з НВР
Степаненко М.А

Методист
Пєстрікова О.Б.
Соціальний
педагог
Перехрест О. Ю.

3.

5.

ІІ тиждень
вересня
08.0909.09.
2016р.
ІІ тиждень

Реалізація програми адаптації першокурсників до навчальновиховного процесу в коледжі:
 Ознайомлення студентів із Положенням про ВК НАУ;
 ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку;
 роз'яснення прав та обов'язків студентів;
 ознайомлення з бібліотекою коледжу;
 соціологічні дослідження, співбесіди, інструктажі;
 складання соціологічного паспорту групи, поновлення
інформації.

Загальні
збори батьків студентів нового набору.

6.

12.09.2016

4.

Конкурс квіткових композицій:
«Омріяні шляхи до миру».
День міста ( участь студентів у святковій ході та в концертних
програмах).
10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам
Проведення профілактичних тренінгів: «Запобігання
самогубствам у студентському середовищі»; «Ефективне
управління емоціями».

Адміністрація

Куратори груп
куратори груп
бібліотекарі.
Методист
Соціальний
Пєстрікова О.Б. педагог
Перехрест О. Ю.
ЗНК з НВР
Методист
Степаненко М.А. Пєстрікова
Методист
Пєстрікова О.Б.

Соціальний
педагог
студентська Рада.
Перехрест О. Ю.

7.
8.

12.09-16.09
2016
ІІІ тиждень
вересня

Декада заходів з фізичної культури та спорту
( за окремим планом)
До міжнародного Дня Миру 21 вересня провести студентський
флеш-моб (за окремим сценарієм) та конкурс плакатів «Дзвони
миру».

Методист
Пєстрікова О.Б.
Методист
Пєстрікова О.Б.

Викладачі
фізкультури
Соціальний
педагог
Перехрест О. Ю.

9.

ІV тиждень До всесвітнього Дня Бібліотек провести захід для студентів
вересня
І-ІІ курсу «Скарбниця мудрості – бібліотека».

Методист
Пєстрікова О.Б.

Бібліотекарі
Ященко Г.В.,
Шеремет Н.І.

10.

ІV тиждень
вересня
Протягом
місяця
Протягом
місяця

ЗНК з НВР
Степаненко М.А.
Методист.
Пєстрікова О.Б.
Методист.
Пєстрікова О.Б.

Куратори 321,
421 н/г
студентська Рада

11.
12.

13.

Протягом
місяця

14.

Протягом
місяця
Протягом
місяця

15.

Відкритий захід виховного характеру до всесвітнього Дня
бібліотек в 321, 421 навчальних групах
Відвідування студентами І курсу музею «Бойової та трудової
слави закладу».
Проведення зборів активу студентської Ради.
Проведення щорічної Звітної конференції студентського
самоврядування.
Затвердження планів кураторів.
Заходи відповідно до планів виховної роботи кураторів,
соціального педагога.
Тема місяця: «Формування мотивації навчальної діяльності»
Рекомендована тематика бесід, годин спілкування, проектів,
просвітницьких тренінгів, гри-анкетування, ділової гри тощо:
«Що таке внутрішній навчальний мотив?»; «Як примножувати
здобуте?»; «Розумні люди – успішні люди!».
Оформлення тематичного стенду «Формування мотивації
навчальної діяльності»
Провести дослідження «Запити, потреби та інтереси
студентів, які прийшли на навчання до коледжу в 2016 році».

Голова
студентської Ради

ЗНК з НВР
Куратори груп
Степаненко М.А.

Методист.
Пєстрікова О.Б.
Методист.
Пєстрікова О.Б.

студентська Рада
Соціальний
педагог
Перехрест О. Ю.

16.

Протягом
місяця

Виготовлення буклету для педагогів «Рекомендації щодо
формування у студентів мотивації до навчальної діяльності».

Методист.
Пєстрікова О.Б.

17.

Протягом
місяця

Заходи в рамках профорієнтаційної роботи.
Робота в школах міста і району.

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

18.

Протягом
місяця

19.

Протягом
місяця

Проводити заходи з розробки плану спільної роботи з
представниками правоохоронних органів , медичних установов,
БГО, ЦСССДМ, ССД.
Підготовка до 10 річниці з дня заснування Васильківського
коледжу НАУ (за окремим планом)

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А,

Соціальний
педагог
Перехрест О. Ю.
Соціальний
педагог
Перехрест О. Ю.
актив студентської
Ради
Методист.
Пєстрікова О.Б.
Методист
Пєстрікова
О.Б.

Жовтень 2016р.
20.

І тиждень
жовтня

До міжнародного Дня людей похилого віку та ветеранів (1
Методист.
жовтня 2016 року) провести тренінги – семінари зі студентами І Пєстрікова О.Б.
– ІІІ курсів: «Шануймо старість», «Уроки мудрості».

Соціальний
педагог
Перехрест О. Ю.

Святкова концертна програма з нагоди Дня працівників освіти

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
Методист.
Пєстрікова О.Б.

студентська Рада

Методист
Пєстрікова О.Б.

Соціальний
педагог
Перехрест О. Ю.

21.

02.10.2016

22.

07.10.2016 Всесвітній день посмішки
Студентський флеш-моб «Подаруй посмішку» (за окремим
сценарієм)

23. 10.10.2016

Всесвітній день психічного здоров’я
Проведення тематичного просвітницького тренінгу

Методист.
Пєстрікова О.Б.
студентська Рада

24.

ІІ тиждень
жовтня

Проведення благодійного осіннього ярмарку «Щедрість
української землі».

Методист.
Пєстрікова О.Б.

25.

ІІ тиждень
жовтня

Методист.
Пєстрікова О.Б.

26.

14.10.2016

До міжнародного Дня дівчаток (11 жовтня) Моделювання
життєвих ситуацій зі студентами І – ІІІ курсу спеціальності
соціальна робота «Попередження насильства в сім’ї».
(У співпраці
з громадськими
та День
благодійними
організаціями)
День
українського
козацтва та
захисника
Вітчизни.
Спортивно-конкурсна розважальна програма «Від козацьких
старшин до спортивних вершин»

27.

ІІ тиждень
жовтня

Відкритий захід виховного характеру до Дня українського
козацтва в 221 навчальній групі

ЗНК з НВР
Степаненко М.А.

Квест :«Посвята в студенти» з метою адаптації першокурсників
до студентського життя

Методист
Пєстрікова О.Б.

ІІІ
тиждень
жовтня
29.
ІІІ
тиждень
жовтня
30. 28.10.2016
28.

31.

Методист
Пєстрікова О.Б.

Соціальний
педагог
Перехрест О. Ю.
студентська Рада
Соціальний
педагог
Перехрест О. Ю.
Соціальний
педагог
Перехрест О.Ю.
Викладач
фізкультури
Борщенко І.І.
Куратор 221 н/г
студентська Рада

Робота по благоустрою території : «Операція «Чистий стадіон». ЗНК з АГР
Тріфонов І. М.

Студентська Рада

День визволення України від фашистських загарбників.
«Героїв імена у пам’яті народу»

Методист
Пєстрікова О.Б.
студентська Рада

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

ІV тиждень Відкритий захід виховного характеру до Дня визволення України ЗНК з НВР
жовтня
від фашистських загарбників в 121 навчальній групі.
Степаненко
М.А.

Куратор 121 н/г

32.

ІV
тиждень

Просвітницький тренінг для кураторів «Організація методичної ЗНК з НВР
роботи кураторів на мережевій основі: використання Інтернет - Степаненко
технологій».
М.А.

Інженер з
комп’ютерних
систем.

33.

Протягом
місяця

Щотижневі трудові десанти на території коледжу.

Куратори груп.

34.

Протягом
місяця

Заходи відповідно до планів виховної роботи кураторів,
ЗНК з НВР
соціального педагога.
Степаненко
Тема місяця: «Запобігання проявам насильства серед
М.А.
студентської молоді»
Комплекс заходів:
 Здійснення моніторингу ризиків всіх форм насильства
серед студентської молоді на рівні групи, курсу, коледжу;
 Визначення причин тривожності та агресивності;
 Формування банку даних студентів «групи ризику»;
 Розробка індивідуальних програм психолого-педагогічного
супроводу студентів «групи ризику»;
 Залучення студентів, схильних до девіантної поведінки, до
участі в «школі конфліктології»;
 Проведення кураторами бесід, годин спілкування,
рольових ігор, дискусій, моделювання життєвих ситуацій.

Соціальний педагог
Перехрест О.Ю.
Куратори груп

35.

Протягом
місяця
Протягом
місяця

Оформлення тематичного стенду «Запобігання проявам
насильства серед студентської молоді»
Підготовка до 10 річниці з дня заснування Васильківського
коледжу НАУ (за окремим планом)

студентська Рада

36.

ЗНК з АГР
Тріфонов І.М.

Методист.
Пєстрікова О.Б.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

Методист
Пєстрікова
О.Б.

Листопад 2016 р.
37.

04.11.2016

До дня працівника соціальної сфери України проведення ЗНК з НВР
святкового вечора «Моє покликання – допомагати людям».
Степаненко
М.А.

38.

09.11.2016

До Дня української мови та писемності провести літературну Методист.
годину єдності «Без мови рідної, юначе, й народу нашого Пєстрікова О.Б.
нема»
Відкритий захід виховного характеру до Дня української мови ЗНК з НВР
та писемності в 331 навчальній групі.
Степаненко
М.А.
До міжнародного Дня толерантності (терпимості) 16
Методист
листопада 2016 року провести психологічні тренінги зі
Пєстрікова О.Б.
студентами І-ІV курсів «П’ять кроків терпимості».

39.

ІІ тиждень
листопада

40. ІІ тиждень
листопада

41. ІІІ тиждень Відкритий захід виховного характеру до міжнародного Дня
листопада толерантності (терпимості) у 231 навчальній групі.
42. 17.11.2016

До міжнародного дня відмови від куріння провести оздоровчу
акцію «Обміняй цигарку на цукерку»

43. 18.11.2016

Міжнародний день студента
Святковий захід за окремим сценарієм

44. 21.11.2016

День Гідності та Свободи
«Хоробрі серця України»

45. ІІІ тиждень До Дня Гідності та Свободи з метою формування у студентів
листопада національної ідентичності провести:
 уроки мужності «Хто захищає країну сьогодні?»;
 фото проект, конкурс малюку «Майдан вже не стане

Викладачі
циклової комісії
«Соціальна
робота»
студентська Рада
Куратор 331 н/г
Соціальний
педагог
Перехрест О.Ю.

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

Куратор 231 н/г

Соціальний
педагог
ПерехрестО.Ю.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
Соціальний
педагог
ПерехрестО.Ю.

студентська Рада
Методист
Пєстрікова О.Б.
Методист
Пєстрікова О.Б.
студентська Рада

колишнім…» (події на Майдані)
46. ІІІ тиждень Відкритий захід виховного характеру до Дня Гідності та
листопада Свободи в 211 н/г

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
47. 26.11.2016
День пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років.
ЗНК з НВР
Проведення виховного заходу-реквієму «Пам'ять сердець,
Степаненко
голодних та холодних».
М.А.
48. ІV тиждень Захист учнівських проектів та презентацій до Дня Гідності та
Соціальний
листопада Свободи «Українські революції – перші європейські революції педагог
ХХІ століття: причини, завдання, хід та значення»
ПерехрестО.Ю.
49. ІV тиждень Відкритий захід виховного характеру до роковин Голодомору
ЗНК з НВР
листопада 1932-1933 років в Україні в 111 навчальній групі.
Степаненко
М.А.
50. Протягом
Робота по благоустрою території :
ЗНК з АГР
місяця
 Операція «Стоп! Листопад!».
Тріфонов І.М.

Куратор І курсу

51. Протягом
місяця

Проведення зі студентами інструктажів та бесід, з метою
економії тепла, електроенергії .

ЗНК з АГР
Тріфонов І.М.

Куратори груп

52. Протягом
місяця

Засідання студентської Ради раз на тиждень

Методист
Пєстрікова О.Б.

Голова
студентської Ради

53. Протягом
місяця

Профілактика вірусних захворювань та грипу:
 Бесіди, години спілкування;
 підготовка буклетів, тематичних стіннівок.


ЗНК з НВР
Медична сестра
Степаненко М.А. Куратори
навчальних груп

Методист
Пєстрікова О.Б.
студентська Рада
Куратор І курсу
Куратори груп,
студентська Рада,

54. Протягом
місяця

55. Протягом
місяця
56.
Протягом
місяця

Заходи відповідно до планів виховної роботи кураторів,
соціального педагога.
Тема місяця: «Толерантність (терпимість) до сприйняття іншого
як
головний фактор внутрішньої стабільності і мирного розвитку в
Україні».
Комплекс заходів:
 інформаційні години у навчальних групах з метою
роз’яснення поняття «толерантність» та ознайомлення з
Декларацією принципів толерантності;
 виставки тематичних фотопроектів;
 усні журнали;
 години спілкування «Повага до іншого, як повага до
самого себе»,
«Ставлення
людини
до людини».
Оформлення
тематичного
стенду
«Толерантність.
Її прояви у
сучасному суспільстві».
Підготовка до 10 річниці з дня заснування Васильківського
коледжу НАУ (за окремим планом)

ЗНК з НВР
Куратори груп
Степаненко М.А.

Методист
Пєстрікова О.Б.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

студентська Рада

ЗНК з НВР
Степаненко М.А

Методист
Пєстрікова О.Б.

ЗНК з НВР
Степаненко М.А

Куратор 531 н/г

Методист
Пєстрікова
О.Б.

Грудень 2016р.
57.

58.

01.12-02.12 До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом проведення
2016
просвітницьких тренінгів у співпраці з БГО «Анатомія сім'ї»,
ЦСССДМ - «Що ви знаєте про СНІД».
І тиждень Відкритий захід виховного характеру до Міжнародного дня
грудня
інвалідів 3 грудня у 531 навчальній групі

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

Проведення заходів з нагоди Дня Збройних сил України,
«Турнір мужності».
07.12.2016 До Міжнародного дня цивільної авіації.
Зустріч з викладачами – фундаторами; колишнім льотчиком інженером Синяковим В.С.
09.12-14.12 Тиждень права до Дня прав людини 10 грудня 2016 року
2016
Комплекс заходів:
 інтелектуальна гра у колі представників студентського
самоврядування (соціально-правовий департамент) на
тему «Твоя правова культура», «Знай свої права»;
 проведення кураторами навчальних груп бесід про
права та обов’язки громадян, про закон та беззаконня у
суспільстві, тощо;
 «вільний мікрофон» на тему «Хто допоможе захистити
мої права?»
ІІ тиждень Відкритий захід виховного характеру до Дня прав людини в 721
грудня
н/г
06.12.2016

ІІ тиждень «Освіта, професія, робота» - зустріч студентів випускних груп
грудня
коледжу з працівниками Національного авіаційного
університету.
ІІІ тиждень Проведення тренінгу з метою підвищення проінформованості
грудня
студентів щодо «Інтернет-безпеки»
Розробка тематичної стіннівки «Правила спілкування в
Протягом Інтернеті»
Засідання студентської Ради раз на тиждень
місяця

Методист
Пєстрікова О.Б.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

Викладачі
фізкультури
Методист
Пєстрікова О.Б.

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.
Методист
Пєстрікова О.Б.

Куратор 721 н/г

Методист
Пєстрікова О.Б.

Методист
Пєстрікова О.Б.
Куратори
навчальних груп

Куратори груп
Соціальний педагог
Перехрест О.Ю.
студентська Рада
Голова
студентської Ради

66. Протягом
місяця

67.
68.

69.

Заходи відповідно до планів виховної роботи кураторів,
соціального педагога.
Тема місяця: «Попередження різного виду дискримінацій у
навчальному закладі – правовий аспект»
Комплекс заходів:
 організація правового тижня з урахуванням заходів
викладачів-предметників;
 зустріч з працівниками служби у справах
неповнолітніх, поліції, РАЦСУ.
Оформлення тематичного стенду «Нема прав без обов’язків»

ІVтиждень Круглий стіл з кураторами навчальних груп
грудня
«Рівень профілактичної роботи закладу протягом І
семестру».
Протягом Підготовка до 10 річниці з дня заснування Васильківського
місяця
коледжу НАУ (за окремим планом)

ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.

Куратори груп
Методист
Пєстрікова О.Б.

Методист
Пєстрікова О.Б.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

студентська Рада

Соціальний
педагог О.Ю.
Калініченко А.В.
Актив студради
Соціальний
педагог
Калініченко А.В.

Методист
Пєстрікова О.Б.
Методист
Пєстрікова О.Б.

Січень 2017р.
70.

Протягом
місяця

Заходи в рамках профорієнтаційної роботи.
Робота в школах міста і району.

ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.

71.

ІІ тиждень
січня

Проведення психологічних тренінгів:
 «Формула гарного настрою»,
 «Дозволь собі бути щасливим ».

Методист
Пєстрікова О.Б.

72. 20.01.2017

10 річниця з дня заснування Васильківського коледжу НАУ
Святковий захід

73. ІІІ тиждень До Дня соборності України 22 січня 2017 року проведення
січня
круглого столу «Сила держави в її соборності».
74.

IV тиждень Брифінг «Лідер ХХІ сторіччя: соціально-психологічний
січня
портрет»

75. IV тиждень Відкритий захід виховного характеру в 411 навчальній
січня
групі, присвячений Дню пам’яті героїв Крут (29 січня).
76.
Протягом Профілактика вірусних захворювань та грипу:
місяця
 Бесіди, години спілкування;
 підготовка тематичних стіннівок.

ЗНК з НВР
Методист
Степаненко М.А. Пєстрікова О.Б
Методист
Пєстрікова О.Б.

студентська Рада.

Методист
Пєстрікова О.Б.

Соціальний
педагог
Калініченко А.В.

ЗНК з НВР
Степаненко М.А
ЗНК з НВР
Степаненко М.А.

Куратор І курсу
411 н/г
Медична сестра,
Методист
Пєстрікова О.Б.,
студентська Рада

77.

Протягом
місяця

Заходи відповідно до планів виховної роботи кураторів,
соціального педагога.
Тема місяця: «Розвиток та удосконалення моральної
активності молоді»
Комплекс заходів:
 просвітницький тренінг для студентів ІІ-ІІІ курсів
«Культура поведінки закоханих»;
 бесіди, інформаційні хвилини про аспекти моралі у
повсякденному житті кожного «Бути совісним»,
«Культура мовлення», «Поважай інших», «Моральні
ідеали, їх місце у сучасному житті».

ЗНК з НВР
Методист
Степаненко М.А. Пєстрікова О.Б.
Куратори груп.

78.

Протягом
місяця

Оформлення тематичного стенду «Моральні основи взаємин між Методист
людьми»
Пєстрікова О.Б.

студентська Рада.

Лютий 2017 р.
79.

07.02.2017

7 лютого 111 років від дня народження О.К. Антонова
(1906 – 1984), українського авіаконструктора, генерального
конструктора літакобудування
Виготовлення інформаційного буклету, виготовлення
тематичної стіннівки, підготовка мультимедійної презентації.

80.

08.02.2017
09.02.2017

Інформаційно-просвітницькі тренінги «Кібер-безпека»,
Методист
«Кібер-булінг або агресія в Інтернеті» до Дня безпеки в Пєстрікова
Інтернеті.
О.Б.

81.

ІІІ тиждень Організувати проведення літературно-мистецького вечора
лютого
«Що водить сонце та світила?».
Просвітницький тренінг «Зустрічатися? За і проти, та чи
готовий я до серйозних стосунків?».

82.

14.02.16

83.

ІІІ тиждень

84.

20.02.2017

Методист
Пєстрікова
О.Б.

Методист
Пєстрікова
О.Б.

День комп'ютерника. Презентація професії.
Розважально-інтелектуальна вікторина «Я і комп’ютер».
Презентація мультимедійних проектів студентів
спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»

ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.

Проведення тренінгів по профілактиці шкідливих звичок,
по статевому вихованню «Культура стосунків між
хлопцями та дівчатами» у співпраці з громадськими
організаціями («Росток», «Анатомія сім'ї»)
День Героїв Небесної Сотні
Вечір пам’яті героїв, що загинули під час подій на Майдані.

Методист
Пєстрікова
О.Б.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

студентська Рада

Соціальний
педагог
Калініченко А.В.
соціальний педагог
Калініченко А.В.
Голова
студентської Ради
Битько Аня
Викладачі
циклової комісії
РПЗ
Соціальний
педагог
Калініченко А.В.
студентська Рада.
Соціальний
педагог
Калініченко А.В.
студентська Рада.

85.

21.02.2017

Міжнародний день рідної мови «Мово українська, гордосте
моя!»

86. ІV тиждень Відкритий захід виховного характеру до Дня Героїв Небесної
лютого
Сотні в 431 навчальній групі

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

Викладачі
української мови
та літератури
Куратор 431

87.

Протягом
місяця

Підготовка агітаційної бригади «Єндорфін» до виступів протягом Методист
березня-квітня 2017 р.
Пєстрікова О.Б.
Виступ у школах повчальна казка «Закляте кресало»
Виступ з презентаціями на конференції.

Методист
Пєстрікова О.Б.
Студентська Рада.

88.

Протягом
місяця

Фотовиставка «Зима, яка змінила Україну».

Соціальний
педагог
Калініченко
А.В.

студентська
Рада

89.

Протягом
місяця

ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.

Куратори груп

90.

Протягом
місяця

Заходи відповідно до планів виховної роботи кураторів.
Тема місяця: «Формування ціннісного ставлення до рідної мови
та усвідомлення її як консолідуючого фактора для усієї
держави». Комплекс заходів:
 тематичні вечори;
 усні журнали;
 літературні години; поетичні читання тощо.
Оформлення тематичного стенду «Формування ціннісного
ставлення до рідної мови та усвідомлення її як
консолідуючого фактора для усієї держави»

Методист
Пєстрікова
О.Б.

Методист
Пєстрікова О.Б.
студентська Рада.

Березень 2017 р.
91.

І тиждень
березня

92. З 09 по 10
березня
2017

93.

ІІ тиждень
березня

94.

01 по 11
Березня
2017 р.

Конкурсна програма для юнаків
«Містер коледжу-2017».

методист
Пєстрікова
О.Б.

до Дня народження Шевченка
ЗНК з НВР
1.Тематика заходів присвячена жіночим образам у творах Степаненко
Тараса Григоровича – на заняттях з української мови та М.А.
літератури, на заняттях з соціології – Тарасовим музам.
"Жіноча доля в творчості та жінки в житті Т.Г.Шевченка".
2.«Актуальність творів Тараса Григоровича у сьогоденні
України».
3.Організувати літературно-мистецький конкурс на краще
виконання пісні на вірші Кобзаря або читання уривків з поем,
читання віршів у бібліотеці коледжу.
4.Підготувати мультимедійний проект на тему «Художній
геній Шевченка».
5. Відкритий захід виховного характеру у 711 навчальній групі
до Дня народження Шевченка
Відкрите театралізоване заняття до Шевченківських днів

ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.

Проведення профорієнтаційної роботи у школах міста
та району.

Соціальний
педагог
Калініченко
А.В.

Голова
студентської
Ради
Битько Аня
Голова
студентської
Ради
Битько Аня
Методист
Пєстрікова О.Б.
Куратор 711
навчальної групи

Викладач
укр. мови
В.В.Удодик
Голова
студентської
Ради
Битько Аня

95.

11.03.2017

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
Початок заходу о 10-00

96. ІV тиждень Круглий стіл «Екологічні проблеми нашого краю. Природа,
березня
цивілізація, людина: пошук гармонії»

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
Методист
Пєстрікова
О.Б.

97. ІV тиждень Відкритий захід виховного характеру в 631 навчальній групі до ЗНКз НВР
березня
Всесвітнього дня води (або землі)
Степаненко
М.А.

методист
Пєстрікова О.Б.
Голови циклових
комісій
студентська
Рада
Куратор 631
н/г

98.

31 03. 2017 Конкурсно – розважальна програма «Місіс коледжу - 2017»

Методист
Пєстрікова О.Б.

студентська
Рада.

99.

Протягом
місяця

До Всесвітнього дня землі, Всесвітнього дня водних ресурсів та
Дня лісів (20, 21, 22 березня відповідно) виставка тематичних
плакатів, фотографій у холі навчального закладу. Організація
поїздки в музей води.
Оформлення тематичного стенду «Екологічні
проблеми:причини і наслідки»

Методист.
Пєстрікова О.Б.

Соціальний
педагог
Калініченко
А.В.
студентська
Рада.

Трудові рейди по прибиранню аудиторій:
«Хай сяє коледж чистотою»
Заходи відповідно до планів виховної роботи кураторів.
Тема місяця: «Екологічні проблеми: причини та наслідки»
Комплекс заходів:
 візуалізація проблеми екологічного стану планети
(фотовиставка, конкурс плакатів, інші види КТС);
 проведення зі студентами бесід, годин спілкування,

ЗНК з АГР
Тріфонов І.М.
ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.

100. Протягом
місяця
101. Протягом
місяця
102. Протягом
місяця

Методист.
Пєстрікова О.Б.

Куратори груп
Методист
Пєстрікова О.Б.,
Соціальний
педагог
Перехрест О.Ю.,
Куратори груп

інструктажів з метою поширення інформації про водні
ресурси планети, їх стан;
 екскурсії до музею Води в м. Київ;
 з метою поширення знань про природні ресурси в Україні,
організувати вікторини та інтелектуальні ігри «Моя країна
– ресурси природи» .

Квітень 2017 р.
103.

І тиждень День гумору 1 квітня
Методист
квітня
Випуск сатиричної газети «Круті новини» під гаслом «Вдаримо Пєстрікова О.Б.
сатирою і гумором по неробству та всякому неподобству»
Інсценізація народних жартів у стилі Ліги сміху.

студентська Рада.

104.

03.04-14.04 Декада «Молодь за здоровий спосіб життя»:
2017
 Виступ агітаційної бригади «Ендорфін»
 Інтерактивний театр
 Конференція «Інвестиції у здоров’я - формула успішного
майбутнього»
 Просвітницький тренінг «Алгоритм здорового способу
життя
І тиждень Провести
спортивно-конкурсну програму «День здоров’я» з

ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.

Методист
Пєстрікова О.Б.
студентська Рада

Методист
елементами професійної гімнастики.
Пєстрікова
Проведення спортивного конкурсу, в співпраці з спорт циклом, О.Б.
у рамках проведення декади по здоровому способу життя
під гаслом: «Сильні мужні і сміливі та одначе жартівливі».

Викладачі
фізичного
виховання
студентська Рада

105.

квітня

106.

ІІ тиждень Відкритий захід виховного характеру до Всесвітнього дня
квітня
здоров’я в 311 навчальній групі

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

Куратор 311
н/г

107. 10. 04.-13.04. До Всесвітнього дня авіації та космонавтики проведення
2017
години спілкування студентів з завідуючим музеєм
навчального закладу Синяковим В.С.
екскурсія до музею Васильківського авіаційного навчального
закладу.

Методист
Пєстрікова О.Б.

Куратори
навчальних груп

108.

ІІ тиждень КТС до Всесвітного дня авіації і космонавтики, дня
квітня
працівників ракетно - космічної галузі України

Методист
Пєстрікова
О.Б.

Соціальний
педагог
студентська Рада

109.

ІІ тиждень Відкритий захід виховного характеру до Всесвітнього дня
квітня
авіації та космонавтики в 131 н/г.

Куратор 131 н/г

110.

14.04.2017 Екскурсія в музей авіації (Жуляни)

ЗНК з НВР
Степанеко
М.А.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

24.04.2017 До Дня молодіжних організацій круглий стіл з
представниками лідерів студентського самоврядування та
представниками координаційної ради з питань молодіжної
політики при Виконавчому комітеті Васильківської міської
ради та молодіжної Громадської Ради при Виконавчому
комітеті Васильківської міської ради «Проблематика
та«Атомне
функціонування
громадських
112. 26.04.2017 створення
День пам'яті
століттямолодіжних
раною болить»
організацій
в Україні»конференція «Екологічні наслідки
Локальна студентська
Чорнобиля».

Соціальний
педагог
Калініченко
А.В.

студентська
Рада

Методист
Пєстрікова
О.Б.

студентська
Рада

113. ІV тиждень Відкритий захід виховного характеру, присвячений Дню
квітня
пам’ятні жертв аварії на ЧАЕС в 311 та 511 навчальних групах

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

Куратори
навчальних
груп І курсу

111.

Методист
Пєстрікова О.Б.

Протягом Комплекс заходів до Дня Землі :
місяця
 виступи екологічної агітаційної бригади;
 акція «За життя без сміття»;
 акція «Посади дерево»;
 випуск агітаційних листівок;
 акція «Скриня використаних батарейок». Проблеми
утилізації.
115. 28.04.16
Спортивні змагання між студентами І і ІІ курсу.

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

Методист
Пєстрікова О.Б.
студентська Рада
куратори груп

Викладач
Борщенко І.І.

Викладачі
фізкультури

116. Протягом
місяця

Заходи відповідно до планів виховної роботи кураторів груп,
соціального педагога.
Тема місяця: «Ядерна безпека людства. Уроки Чорнобиля»
Комплекс заходів:
 тематичні години пам’яті:
 виставки студентських творчих робіт:
 перегляд відеофільмів;
 організації екскурсії в музей Чорнобиля .

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

Методист
Пєстрікова О.Б.
куратори груп.

117. Протягом
місяця

Оформлення тематичного стенду : «Чорнобиль не має
минулого»

Методист
Пєстрікова

студентська
Рада

118. Протягом
місяця

«Трудовий десант» - упорядкування території.

ЗНК з АГР
Тріфонов І.М.

Куратори груп.

114.

Травень 2017 р.
119.

І тиждень До дня пам’яті та примирення (8 травня) підготовка
травня
мультимедійного проекту «Ніколи знову».

120.

Протягом
місяця

121.

12.05.2017 До Дня матері:
 Година спілкування: «Ім’я матері –святе»;
 фото вернісаж «Родинні світлини»;
 конкурс віршів присвячених матері.

Заходи в рамках профорієнтаційної роботи.
Робота в школах міста і району.
Співпраця з центром зайнятості
(працевлаштування випускників)

Соціальний
педагог
Калініченко
А. В.
ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

студентська
Рада

Соціальний
педагог
Калініченко
А. В.

студентська Рада

122. 15. 05.2017 Відкритий захід виховного характеру до міжнародного Дня сім”ї ЗНК з НВР
у 521 навчальній групі
Степаненко
М.А.
123. ІІІ тиждень До Дня Європи:
ЗНКзНВР
травня
 Круглий стіл на тему: «Історія створення і розвитку
Степаненко
Європейського союзу»;
М.А.
 конкурс на кращу презентацію «Інтеграція України до
Європи – прояв самобутності української нації, її
історичної належності до Європейського проекту»;
 фестиваль держав Євросоюзу.
124. 18.05.2017 День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського Соціальний
народу. Провести зустріч з представниками Меджлісу з метою педагог
формування у студентів толерантного ставлення до
Калініченко
національних меншин.
А. В.

Соціальний
педагог
Калініченко
А. В.
студентська Рада

Куратор 521 н/г

студентська
Рада
Соціальний
педагог
Калініченко
А. В.
Соціальний
педагог
Калініченко
А. В.

ІІІ тиждень Відкритий захід виховного характеру до Дня скорботи і пам’яті ЗНК з НВР
травня
жертв депортації кримськотатарського народу в 621 н/г
Степаненко
М.А.
126. 18.05- 20.05 До Міжнародного дня музеїв здійснити екскурсії до музеїв
ЗНК з НВР
2016
Київщини.
Степаненко
М.А.
125.

127.

128.

23.05.16

Практичний семінар
«Як подолати стрес у коледжі або ефективне управління
емоціями».

ІVтиждень Відкритий захід виховного характеру до Дня Європи в Україні в ЗНК з НВР
травня
731 н/г
Степаненко
М.А.

Протягом Заходи відповідно до планів виховної роботи кураторів груп,
місяця
соціального педагога. Тема місяця: «Євроінтеграція:
перспективи вступу України у європейські та
євроатлантичні структури». Комплекс заходів: усні
журнали; конкурс плакатів; мультимедійні проекти; фото
вернісажі; інформаційні години.
130. Протягом Клінінгова кампанія по благоустрою навчального закладу
місяця
та території.
129.

Методист
Пєстрікова О.Б.

ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.

ЗНК з АГР
Тріфонов І.М.

Куратор 621 н/г
Методист
Пєстрікова О.Б.,
студентська
Рада
Методист
Пєстрікова О.Б.

Куратор 731
н/г
Методист
Пєстрікова О.Б.
куратори груп

Куратори
груп

Червень 2017 р.
131. Протяго
м місяця

132.

01.06.2017

Заходи в рамках профорієнтаційної роботи.
Робота в школах міста і району.
Співпраця з центром зайнятості
(працевлаштування випускників)
День захисту дітей
Організація розважально-конкурсної програми (квесту)
зі студентами І курсу.
Акція до Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища «Молодь за чисте довкілля»

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.

Соціальний
педагог
студентська Рада

Методист
Пєстрікова О.Б.

студентська Рада
Соціальний
педагог

Соціальний
педагог
студентська Рада
студентська Рада

135.

ІІ тиждень Година спілкування зі студентами випускних груп на тему
червня
«Життя – це не ті дні, що минули, а ті, що запам’яталися»

ЗНК з НВР
Степаненко
М.А.
Методист
Пєстрікова
О.Б.
Методист
Пєстрікова О.Б.

136.

13.06.2017 Відкрита кафедра «Презентуємо себе» з метою формування у
студентів навиків само презентації.

Методист
Пєстрікова О.Б.

137.

20.06.2017 Всесвітній день біженців
Підготовка тематичних стіннівок

138.

ІІІ тиждень Соціально-психологічний тренінг «Ми всі жителі Землі» з
червня
метою формування у студентів толерантного ставлення до
переселенців (біженців) з інших міст, країн.

Методист
Пєстрікова
О.Б.
Методист
Пєстрікова
О.Б.

133. 05.06.2017
134. І тиждень
червня

Круглий стіл «Проблеми природи нашого краю»

студентська
Рада
Соціальний
педагог

Соціальний
педагог

139.

22.06.2017 День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
Комплекс заходів: усний журнал; виготовлення
інформаційного стенду «Війна – лиха гостя українських
сімей»; створення тематичного мультимедійного проекту.

Методист
Пєстрікова
О.Б.

студентська Рада

140.

24.06.2017 Брифінг до Дня Конституції України
«Ми громадяни України».

Соціальний
педагог

студентська Рада

141.

Протягом
місяця

ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.
ЗНКзНВР
Степаненко
М.А.

Методист
Пєстрікова О.Б.
студентська Рада
Методист
Пєстрікова О.Б.

Підготовка до святкового заходу з нагоди випуску студентів
коледжу.

142. 30.06.2017 Урочистості з нагоди випуску студентів коледжу.

Заступник
начальника коледжу
з навчально - виховної роботи

_____________________М.А.

Степаненко

