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Задачі виховної роботи ЛДГІК на 2017-2018 навчальний рік: 

 

1. Продовження   реалізація   Концепції національно – патріотичного виховання. 

2. Підвищити ефективність роботи класних керівників з укріплення навчальної 

дисципліни в групах.  

3. Класним керівникам  при  підготовці  та  проведенні  виховних  годин  та 

позакласних  заходів  активніше  використовувати  інноваційні  педагогічні 

технології  (ділові  та  рольові  ігри,  моделювання  життєвих  ситуацій, дискусії, 

роботу в малих група тощо), підвищити якість проведення виховних годин 

4. Акцентування  заходів  у  виховній  роботі  на  відродженні  національної  

гідності,  патріотизму  й  громадянської  особистості,  освіченості, гуманізмі, 

духовності, самореалізації людини в матеріальній і духовній сферах суспільного 

життя, дотримання всіх прав людини; 

5. Забезпечення належних умов для діяльності органів студентського 

самоврядування. Удосконалення  методів  та  форм   роботи  Ради  

студентського Самоврядування. 

6. Подальше  зростання інтересу студентів до фізкультури і спорту, рухової 

активності. 
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№ 

з/п 
Заходи Дата Відповідальні 

1 2 3 4 

 І. Організаційні  заходи   
1.  Підготовка організаційних наказів по технікуму: 

- про призначення класних керівників академічних груп 

1-4 курсів; 

- про склад Ради з   профілактики  правопорушень серед 

студентів; 

- про склад методичного об‟єднання класних керівників; 

- про стипендіальну комісію; 

- про організацію творчої групи з роботи з обдарованою 

молоддю; 

- про визначення   статусу, зарахування на повне 

державне утримання, встановлення соціальних пільг   і 

надання грошової допомоги студентам пільгових категорій 

нового набору, про підтвердження статусу та  виплату 

грошової допомоги студентам-пільгових категорій 2- 4 

курсів; 

- про старост навчальних груп. 

до 02.09.2017 Заступник 

директора з ВР 

2.  Підготовка та затвердження документації з виховної 

роботи на 2017-2018 навчальний рік: 

- плану виховної роботи; 

- планів роботи класних керівників; 

- плану роботи Ради з профілактики  правопорушень 

серед студентів; 

- плану роботи МО класних керівників; 

- плану виховної роботи в гуртожитку; 

- плану пошуково- дослідної роботи. 

До 

10.09.2017 

 

 

 

Заступник 

директора з ВР 

Голова МО 

класних 

керівників. 

Вихователь 

гуртожитку 

3.  Планування культурно – масових виховних заходів 

бібліотеки  технікуму 

вересень Бібліотека 

4.  Планування виховних заходів завідувачів відділень,    

циклових комісій 

вересень Голови ЦК, 

завідувачі 

відділень 

5.  Підготовка та затвердження графіків чергувань начальних 

груп, викладачів по корпусу, відвідування гуртожитку. 

До 

10.09.2017 

Заступник 

директора з ВР 

Вихователь 

гуртожитку 

6.  Підготовка та ухвалення плану роботи студентської ради До 

01.10.2017 

Заступник 

директора з ВР 

7.  Організація чергування  навчальних груп та викладачів по 

навчальному корпусу технікуму та гуртожитку. 

Протягом 

року 

 

Заступник 

директора з ВР 

8.  Організація та проведення засідань методичного 

об‟єднання класних керівників 

Перше 

засідання 

28.08.17 далі  

- за окремим 

планом 

Заступник 

директора з ВР, 

голова МО 

класних 

керівників 

9.  Проведення виховних годин в академічних групах Щосереди Класні керівники 

10.  Організація контролю за проведенням виховної роботи в 

навчальних групах 

 

Протягом 

року 

 Заступник 

директора з ВР 

Зав. відділеннями 
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11.  Проведення загальних зборів у гуртожитку До 15.09.17, 

далі не  

рідше 1 разу 

на місяць   

Заступник 

директора з ВР 

Вихователь  

12.  Вибори студентського активу  навчальних груп та відділень Вересень Класні керівники, 

завідувачі 

відділень 

13.  Проведення студентської конференції. Проведення виборів 

нових членів студради, голови студради 

До 

05.10.2017 

Студрада, 

заступник 

директора з ВР 

14.  Вивчення особових справ студентів груп нового набору. 

Складання бази даних в журналах класних керівників.  

До 

02.09.2017 

Класні керівники 

1-х курсів 

15.  Поновити базу даних в журналах класних керівників щодо 

студентів нового набору 

До 

02.09.2017 

Класні керівники 

2-4  курсів 

16.  Скласти соціальні паспорти з метою надання соціальної та 

матеріальної  допомоги 

 Класні керівники 

Заступник 

директора з ВР по навчальних групах   До 

10.09.2017 

коледжу 15.09.2017 

17.  Обговорення на педрадах результатів навчально-виховної 

роботи. 

За планом 

педрад 

Заступник 

директора з ВР, 

завідувачі 

відділень, класні 

керівники 

18.  Провести анкетування студентів перших курсів з метою 

вивчення їх потреб та проблем  

До 

20.09.2017 

Класні керівники 

1-х курсів, 

культорганізатор, 

студрада 

19.  Проводити  рейди-перевірки роботи буфету коледжу Щомісяця   Заступник 

директора з ВР, 

Профспілковий 

комітет,  

Студрада, 

медсестра 

 ІІ. Навчальні заходи   
1.  Проведення зборів зі студентами з  метою ознайомлення їх 

з «Правилами внутрішнього розпорядку для студентів 

Лисичанського ЛДГІК» 

Вересень, 

жовтень  

Класні керівники 

2.  Проведення інструктажів із охорони праці та  безпеки 

життєдіяльності: 

-вступного (планового, позачергового); 

-правил поводження у громадських місцях та дорожнього 

руху. 

 

протягом 

року 

 

Класні керівники, 

інженер з 

охорони  

праці 

3.   Продовження  вивчення студентів навчальних  груп з 

метою  поширення впровадження інноваційних  

педагогічних технологій в процесі формування особистості  

кожного студента 

Протягом 

року 

Класні керівники 

1-4 курсів 

4.  Організація та проведення групових зборів по підведенню 

підсумків успішності та відвідування занять студентами 

щомісяця Зав. відділеннями 

Класні керівники 

5.  Контроль за  відвідуванням студентами навчальних занять , 

консультацій та додаткових занять 

Протягом 

року 

Класні керівники 

Зав. відділеннями 

Студентська рада  



 5 

6.  Висвітлення  успішності  та  відвідування занять   студентів  

у радіо- та стінгазетах   

Протягом 

року  

студрада 

7.   Підсумки навчання за І та ІІ семестри   

 

лютий 

червень 

Зав.відділення 

керівники груп 

8.  Працювати над підвищенням відповідальності студентів за 

якість навчання, розвиток у студентів інтересу до знань, 

проведення бесід: 

Мій режим дня; 

Життя і спорт; 

Культура поведінки в навчальному закладі; 

По одягу зустрічають... 

Жовтень 

2017 

Класні керівники 

Зав. відділеннями 

9.  Проведення індивідуальної роботи зі студентами, батьками 

щодо підвищення рівня успішності, навчальної дисципліни 

та розвитку пізнавального інтересу. 

Протягом 

року 

Класні керівники 

 

 ІІІ. Робота з батьками   

1.  Ознайомитися із сімейним станом студентів з метою 

проведення цілеспрямованої роботи 
вересень 

зав. відділеннями,         

класні керівники 

2.  
Вибори батьківських комітетів груп, відділень, технікуму 

Вересень - 

жовтень 

зав. відділеннями,         

класні керівники 

3.  Організація  і  проведення  анкетування  батьків з  метою  

складання соціальних паспортів груп; 

виявлення  індивідуальних  особливостей  студентів,  їх 

нахилів  та  уподобань,  проблем  зі  здоров`ям  та  

навчанням, житлово-побутових умов проживання 

вересень 
зав. відділеннями,         

класні керівники 

4.  
Індивідуальні зустрічі та бесіди з батьками 

протягом 

року 

зав. відділеннями,          

класні керівники 

5.  Організація інформованості батьків з питань успішності та 

відвідування занять 

протягом 

року 

зав. відділеннями,         

класні керівники 

6.  Проведення загальних батьківських зборів у групах нового 

набору  
19.08.17 Адміністрація 

7.  Організація  і  проведення   батьківських  зборів  з тем:  

відповідальність батьків за виховання дітей; 

актуальні проблеми виховання молоді на сучасному етапі; 

спільна робота сім‟ї та педагогів з профілактики 

правопорушень, наркоманії, алкоголізму та СНІДу; 

запобігання випадків корупції та хабарництва, організація 

практичного навчання 

 

вересень,                

І семестр, ІІ 

семестр 

Заступник 

директора з ВР; 

зав. відділеннями,             

класні керівники 
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IV.  ВИХОВНА РОБОТА 

 
4. 1.  НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ  ВИХОВАННЯ  

Завдання : утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; 

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як 

до захисника вітчизни, героя; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 

патріотичною відповідальністю; 

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до 

участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в 

життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами 

влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на 

себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів; 

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства; 

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, 

справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; 

- формування мовленнєвої культури; 

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, 

сепаратизму, шовінізму, фашизму 

М е т а: формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, 

любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, 

сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 

1.  Перший урок: «Європейські перспективи України 

УКРАЇНА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ» 

28.08.2017 Класні керівники 

2.  Урочисті заходи присвячені Дню знань, 26-річниці 

Незалежності України та Дню міста 

01.09.2017 Заступник 

директора з ВР, 

культорганізатор 

3.  Години патріотичного виховання, Уроки мужності і пам‟яті 

за темами «Мужність і відвага крізь покоління», «Історії 

героїв АТО: ми боремося за українську землю» 

Протягом 

року 

Класні керівники 

4.  Виставка художніх творів, історичних документів, 

фотоматеріалів, присвячених героїзму захисників України, 

пам‟яті воїнам, які брали участь у захисті України в роки 

Другої світової війни та під час АТО. 

Листопад - 

травень 

Бібліотека 

5.  Тематичні виховні інформхвилинки «80-і роковини 

великого терору» 

вересень Заст. директора з  

ВР,  

Класні керівники 

6.  Європейський день мов Вересень Безденежних М.І. 

7.  Виховна година Уроки пам‟яті трагедії Бабиного Яру       вересень Гудкова І.В. 

8.  Єдині виховні години спілкування, дискусії до 

Всесвітнього Дня Миру «Разом заради миру : повага, 

безпека, гідність для всіх». Всеукраїнська акція «Голуб 

миру» 

21 вересня   

Класні керівники 

9.  Засідання круглого столу «Партнерство  Україна – НАТО, 

історія, перспективи, наслідки» 

Вересень Студрада, ЦК  

суспільних 

дисциплін 
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10.  Єдині виховні години, тематичні години, лекції, засідання 

круглих столів з теми «Євроатлантична інтеграція України 

– перспективи співробітництва Україна –НАТО» 

Протягом 

року 

Заст. директора з  

ВР,  

Класні керівники, 

Плотнікова С.М. 

11.  Лекції, семінари з теми «Сталінізм та його провідники в 

Україні» 

Вересень - 

грудень 

Класні керівники 

12.  Екскурсії студентів нового набору до  музею історії 

коледжу              

жовтень 2017  Заст. директора з  

ВР,  

Гудкова І.В. 

Класні керівники 

13.  Проведення історико-краєзнавчих екскурсій по місту    для 

студентів коледжу 

Протягом 

року 

 Кл. керівники 

14.  Книжкова виставка «Патріотичне виховання студентської 

молоді» 

Жовтень Бібліотека 

15.  Проведення годин патріотичного виховання до Дня 

визволення України від фашистських загарбників 

17.10. – 

28.10.17 

Класні керівники 

16.  Всеукраїнський радіо диктант національної єдності  Жовтень -

листопад 

Заст. директора з  

ВР 

17.  Проведення   годин патріотичного виховання до Дня 

Гідності та Свободи в Україні 

До 22 

листопада 

Класні керівники 

18.  Виставка періодики, літератури, фото До Дня Гідності та 

Свободи   

До 22 

листопада 

Бібліотека 

19.  Відкрита виховна година до Дня До Дня Гідності та 

Свободи   

22 листопада Василенко –

Танасова Я.О. 

 До 85 роковин Голодомору 1932-1933 рр   

20.  Книжкова та фото виставка До Дня пам‟яті жертв 

голодомору «Українська ніч 33-го»  

20-27 

Листопад  

Бібліотека 

21.  Загальна виховна година урок-реквієм до Дня пам‟яті 

жертв голодоморів та політичних репресій «Трагедія 

українського народу» 

20-17 

листопада  

 Бібліотека, 

Завідувач 

бібліотекою 

22.  Акція «Запали свічку пам‟яті» 20-17 

листопада 

Профспілка, 

студрада, класні 

керівники 

23.  Тематичні години спілкування «Скорботна пам‟ять 

поколінь», «Голод 33 -  біль душі і пам‟ять серця» 

20-17 

листопада 

Класні керівники 

24.  Національно – патріотичний захід, присвячений Дню 

Соборності України 

Січень-

лютий  

Борисова Н.В. 

25.  Книжкова виставка «Наша Україна – єдина країна» (до Дня 

Соборності України) 

До 

22.01.2018 

Бібліотека 

26.  Години патріотичного виховання  до Дня Соборності 

України 

Січень   Класні керівники 

27.  Перегляд фільмів з подальшим обговоренням «Шляхами 

Української революції» 

Протягом 

року  

Класні керівники 

28.  Тематичні уроки до 100 річчя початку подій Української 

Революції (1917-1921)  

Лютий  ЦК суспільних 

дисциплін, 

Суханова В.В. 

29.  Тематичні книжкова та фотовиставка про події Української 

Революції 1917-1921 рр. в Луганській області 

Січень Бібліотека 

30.  Виховна година до Дня героїв Крут Січень –

лютий 

Савкова О.Б 

31.  Єдина виховна година до Дня пам1яті Героїв Небесної 

Сотні 

20 лютого Лазарева О.В 

32.  Виставка-подорож  «Разом з книгою країнами Європи» (до травень Бібліотека 
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Дня Європи в Україні) 

33.  Засідання круглого столу до Дня Європи «Що я знаю про 

Європу та Євросоюз» 

Травень Лисенко Л.С. 

студрада 

34.  Святковий вечір до Дня Конституції України Квітень –

червень 

Запорожченко 

П.Ю. 

35.   Провести екскурсії: 

- в міський краєзнавчий музей 

- міський музей гірничої справи 

Протягом 

року 

Класні керівники 

 Військове – патріотичне виховання   

36.  Зустрічі з ветеранами війни, учасниками бойових дій, АТО Протягом 

року 

Класні керівники 

37.  Організувати в бібліотеці тематичну виставку, присвячену 

історії партизанського та підпільного руху 

Вересень, 

травень 

Бібліотека 

38.  Тематичний вечір  до Дня Партизанської слави вересень  Гудкова І.В. 

39.  Військово - спортивне свято   до Дня захисника 

України та Дня українського козацтва "Я – майбутній 

солдат" 

Жовтень Сергієнко А.І. 

40.  Проведення годин національного виховання до Дня 

українського козацтва та Дня захисників Вітчизни 

До 14 жовтня Класні керівники 

41.  Заходи,  присвячені  Дню  Збройних  Сил  України.   1 тиждень 

грудня 

Сергієнко А.І. 

42.  Проведення годин патріотичного виховання до Дня 

вшановування учасників бойових дій на території інших 

держав 

2 тиждень 

лютого 

Класні керівники 

43.  Заходи з вшанування пам‟яті бійців, загиблих під час АТО, 

про героїчні вчинки співвітчизників, які виступили на 

захист незалежності та територіальної цілісності 

України:  проведення виховних годин, тематичних бесід, 

зустрічей, пошукова діяльність. 

Протягом 

року  

Класні керівники 

44.  Тематична виховна година до Дня українського 

добровольця ( участь добровольчих формувань в акціях 

громадського протесту 13-14 років і т.і.) 

14 березня Запорожченко 

П.Ю. 

45.  Виставка газет, фотографій воєнних років, мемуарної та 

історичної літератури 

Травень Бібліотека 

46.  Організація  заходів,  присвячених  вшануванню  

народного подвигу в роки Другої світової війни та до Дня 

Пам‟яті та примирення : 

1.Тематичні години до Дня пам‟яті та примирення (8 

травня), Дня Перемоги над нацизмом (9 травня) 

2. Участь  у  міських  заходах  з  нагоди  74  річниці  

визволення  України   від німецько-фашистської  

навали, Дня  Перемоги.  Покладання  квітів  до  братських 

могил; 

3. Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, АТО; 

4.Літературно - музична  програма «Пам‟ятаємо. 

Перемагаємо!»  

Квітень - 

Травень (за 

окремим 

планом) 

Заступник 

директора з ВР, 

ЦК суспільних 

дисциплін, 

класні керівники, 

культорганізатор, 

 студрада, 

профспілка 

 

 

 

Гудкова І.В. 

47.  Проведення годин патріотичного виховання  для студентів 

І курсу до Дня скорботи тa надання почестей пам'ятi жертв 

війни в Україні 

До 

22.06.2018 

Класні керівники 

48.    Тематична виставка «Основний закон держави» (до Дня  

Конституції України) 

До 

28.06.2018 

Бібліотека 

49.  Взяти участь у міському конкурсі   патріотичної пісні Березень -

Квітень  

Заступник 

директора з ВР, 

культорганізатор,  
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студрада, 

профспілка 

50.  Години спілкування на теми:                            Протягом 

року 

Класні керівники 
  «Історія нашого навчального закладу» 
 «Україна – суверенна демократична держава: 
 «Державний прапор України – святиня народу», 
 «Національні, державні та духовні символи України. 

Історія і сучасність», 
  «З Кобзарем у серці»,  
  «Пишаймося земляками!»,  

 «Сучасні Герої - сини України», 

4. 2  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО – ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 

Завдання : підготовка свідомої інтелігенції України збереження інтелектуального генофонду нації. 

Мета: розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання потреби 

самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь в практичній діяльності; 

реалізація особистого життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і 

знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; 

формування особистого світогляду як проекції узагальнення світосприймання. 

1.  Організація та проведення урочистої «Посвяти в студенти» 

студентів нового набору 

Жовтень Заступник 

директора з ВР, 

культорганізатор,

класні керівники, 

студрада 

2.  Діагностика міжособистісних стосунків першокурсників з 

метою надання допомоги студентам в період адаптації до 

навчально-виховного процесу у ЛДГІК 

Вересень  Класні керівники 

3.  Вивчення особистих якостей студентів, їх інтересів, 

нахилів, з метою здійснення особистісно орієнтованого  

підходу в навчально-виховному процесі  

Жовтень  Класні керівники 

4.  Організація диспутів, бесід з проблем професійної етики, 

культури, спілкування в колективі, етики сімейно-

побутових відношень 

Протягом 

року 

Класні керівники 

5.  Виховний вечір «Віра. Надія. Любов» Вересень Бездєнежних М.І. 

6.  Проведення науково –дослідницької діяльності студентів з 

теми «Вивчення  життєвого шляху захисників України в 

роки Другої світової війни та під час АТО» 

Протягом 

року  

ЦК соціальних 

дисциплін, класні 

керівники 

7.  Урочисте відкриття  Мовно-літературний  конкурс імені 

Тараса Шевченка 

 

 06 жовтня ЦК гуманітарних 

дисциплін 

 Всеукраїнські  Сковородинські  навчання «Пізнай себе»   

8.  Урочисте відкриття Всеукраїнських Сковородинських  

навчань «Пізнай себе» 

Усний літературний журнал «Щастя в розумінні 

Г.Сковороди» 

5 жовтня Бездєнєжних М.І. 

9.  Літературно-музична композиція «Обличчя української 

історії. Г.Сковорода» 

 

Листопад  Вострикова Ю.О. 

Королишина Л.А. 

10.  Конкурс на кращий  студентський  проект  за творчістю 

Г.Сковороди «Світ ловив мене, та не спіймав» 

Листопад  Лисенко Л.С. 

Головньова О.В. 

11.  Перегляд документального фільму «Великі українці.  

Григорій Сковорода» 

жовтень-

листопад  

Викладачі ЦК 

12.  Конкурс на краще виконання поетичного твору Грудень Чечель Т.В. 

13.  Творчі конкурси: Грудень Викладачі ЦК 
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- конкурс на кращу стіннівку ; 

-конкурс на кращий віртуальний лист письменникові «А 

слово долине через віки» 

14.  Виставки видань творів Григорія Сковороди, 

публіцистичної літератури, присвяченої творчості митця 

жовтень-

грудень 

Зав.бібліот. 

15.  Інтелектуальна гра «Шляхами Сковороди» грудень Лазарєва А.В. 

16.  Підбиття підсумків, урочисте нагородження переможців 

конкурсів 

Грудень Викладачі  ЦК 

17.  Залучення студентів до участі в роботі в наукових гуртках Вересень – 

жовтень  

Листопад П.Г., 

керівники гуртків 

18.  Залучення студентів до участі в науково – практичних 

конференціях різного рівня 

Протягом 

року  

Класні  керівники 

4.3   ГРОМАДЯНСЬКО – ПРАВОВЕ  ВИХОВАННЯ   

Завдання : вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у 

верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи.  

Мета: прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина; виховання поваги до 

Конституції, законів України, державних символів України; виховання громадянського обов’язку 

перед Україною, суспільством; формування політичної та правової культури особистості; 

залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.   
1.  Ознайомити молодь з правилами поведінки, правами та 

обов‟язками студента, порядком призначення стипендії  та 

іншими нормативними документами коледжу 

Протягом 

року  

Класні керівники 

2.  До Міжнародного дня боротьби з корупцією ( 9 грудня)  - 

години спілкування з теми: «Законодавство про запобігання 

корупції. Боремося з корупцією» 

грудень Класні керівники, 

юрисконсульт 

3.  Виховні години  з правової тематики:   

 «Від прав людини до обов‟язків громадянина»:  Протягом 

року 

Класні керівники 

«Держава. Право. Закон;», 

 «Закони України про молодь і для молоді», 

 «Правовий статус неповнолітнього»,  

«Небезпека конфліктних ситуацій. Шляхи їх вирішення»,  

«Злочини проти життя та здоров‟я», 

 «Твоє життя – твій вибір! Як не стати жертвою злочину»,  

«Ризикована поведінка. Як діяти у ситуації ризику»,  

«Знаємо свої права, виконуємо свої обов‟язки»,  

«Відповідальність неповнолітніх за скоєний злочин»,  

«Тероризм. Як зберегти життя у сучасному світі»,  

«Симптоми та ознаки насильства. Як уникнути 

кібернасильства», «Робота за кордоном: мрії та 

реальність»,  
4.  Організувати виявлення  в групах   функціонально - 

неспроможних сімей (в яких батьки на заробітках,  хворі на 

алкоголізм, наркоманію, недієздатні, не займаються 

вихованням дітей) їх облік, проводити перевірку утримання 

і виховання неповнолітніх 

Вересень - 

жовтень 

Заст. дир. з вих. 

роботи, кл. 

Керівники 

5.  Систематично проводити аналіз поведінки, характеру 

студентів з позиції  схильності до правопорушень. При 

виявленні таких студентів проводити з ними профілактичну 

роботу. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з ВР, 

зав. відділеннями, 

кл. Керівники 

6.  Підтримувати тісний зв`язок із батьками студентів з питань 

поведінки, дисципліни, профілактики правопорушень 

Протягом 

року 
Класні керівники 

7.     Продовжувати координацію і ділове співробітництво з 

правоохоронними    органами з метою боротьби з 

Протягом 

року 

Заст. дир. з вих. 

роботи, зав. 
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правопорушеннями: звіряти   аналітичні дані, розібратися 

по кожному неповнолітньому, які скоїли злочин і стоять на 

обліку в поліції, закріпити наставників з викладачів до 

кожного проблемного студента   

відділеннями, кл. 

Керівники 

8.  Заслуховувати окремі справи студентів на Раді 

профілактики, педрадах, МО класних керівників 

Протягом 

року  
Адміністрація 

9.  Інформувати студентів про стягнення і порушення 

дисципліни 

Протягом 

року  
Адміністрація 

10.  Профілактична робота зі студентами «групи ризику» 

Протягом 

року  

Класні керівники, 

Рада з 

профілактики 

правопорушень 
11.  Організувати змістовне дозвілля студентської молоді у 

вільний від навчання час:  екскурсії-подорожі ; залучати 

студентів до участі у художній самодіяльності, спортивних 

секцій. 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

ЦК фізичного 

виховання, 

культорганізатор,

профспілка, 

студрада 
 Організація та проведення     
 І  Тиждень безпеки дорожнього руху 14-20 листопада   

12.  Перегляд та обговорення відеороликів на тему «Безпека 

пішоходів – у руках самих пішоходів!» 

Листопад  класні керівники 

13.  Години спілкування : «Безпека на дорозі – безпека життя» Листопад Чечель Т.В. 

14.  Виховна година «Основи безпечної поведінки на дорозі» 

Безпечна дорога до коледжу.  Безпечна поведінка в 

автомобілі   Безпека дорожнього руху для велосипедистів 

Безпека при самостійному пересуванні містом. 

Листопад  Головньова О.В. 

 ІІ Всеукраїнська акція   «16 днів проти насильства» 25 листопада -10 грудня 2017 року 

15.  Години спілкування в групах  

«Ні – насильству в суспільстві!» 

"Людина – не товар, або Проблема торгівлі людьми ”. 

Листопад- 

грудень 

Класні керівники 

16.  Засоби попередження та боротьби  з насильством в 

суспільстві 

Листопад Подкур І.А 

17.  Торгівля людьми Листопад – 

грудень  

Токарев С.В. 

18.  Виставка правової літератури «Стоп -  насильству!» Листопад – 

грудень  

Бібліотека 

 ІIІ «Всеукраїнський Тиждень Права» 08 - 13 грудня 2017 року  
Розпорядження КМУ  № 579-р   від  23.08.2017 

 

19.  Тестування «Чи знаю я Закон ?», «Світоглядні  

орієнтації молоді»  

Листопад - 

грудень 

Класні керівники, 

студрада 

20.  Інформаційної хвилини на тему: «Загальна Декларація прав 

людини 1948 року». 

Листопад 

грудень 

Класні керівники 

 Виховні години   
21.  Тематична виховна година «Правові аспекти 

працевлаштування в Україні та за кордоном» 

Листопад - 

грудень 

Шумський І.В. 

22.  Виставка літератури «Знаємо права та обов‟язки» Грудень Бібліотека 
23.  Правовий турнір Листопад –

грудень  

Суханова В.В. 

24.  Всеукраїнський урок “Права людини ”  з нагоди 

проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році 

Загальної декларації прав людини. 

 8 грудня Сухорський О.Г.. 

25.  Профілактика СНІД, алкоголю, наркотиків Грудень Базюлькіна О.В.. 
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26.  Запобігання корупції Грудень Резнік С.А. 
 ІV Виконання  заходів з підвищення ефективності 

виховної роботи з профілактики правопорушень, 

паління, алкоголізму та наркоманії серед студентів: 

  

27.  - постійний  контроль за виконанням студентами Наказу   

про заборону паління на території коледжу 

Протягом 

року 

Адміністрація 

технікуму, 

чергові викладачі 
28.  - вивчення психолого-педагогічних та соціальних проблем  

студентів в процесі профілактики правопорушень, 

наркоманії та алкоголізму в студентському середовищі, 

попередженню шкідливих звичок, формуванню здорового 

способу життя; 

Протягом 

року 

Класні керівники 

29.  Проведення  тематичних  виховних  годин  у групах до 

Днів: 

фізичної культури і спорту (9 вересня); 

- відмови від паління (16 листопада); 

- боротьби зі СНІДом (1 грудня); 

- боротьби з наркоманією та наркобізнесом (1 березня); 

- боротьби з туберкульозом (24 березня); 

- Всесвітнього дня здоров„я (7 квітня). 

Протягом 

року 

Класні керівники, 

керівник 

фізичного  

виховання,  

викладачі 

фізичного 

виховання 

30.  Виховний диспут – клуб «Здорова нація –успішна країна» Березень Чернишов Д.В. 
31.  Організація рейдів – перевірок  в коледжі, на його 

території, в гуртожитку з метою контролю за виконанням 

студентами правил внутрішнього розпорядку.  

Раз на місяць Адміністрація, 

студрада, 

вихователь, 

профспілка 
32.  Проведення батьківських  зборів  на всіх курсах коледжу з 

питання: «Родина і  формування здорового способу життя 

студентів»  

Протягом 

року 

Зав. відділеннями 

Класні керівники 

4. 4   МОРАЛЬНЕ    ВИХОВАННЯ 

Завдання : формування високих моральних якостей та духовних запитів, духовно багатої 

особистості; плекання поваги до своєї alma mater,  дотримання і розвиток демократичних та 

академічних традицій вищого навчального закладу. 

Мета: формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, 

самодисципліни; формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, 

принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань; становлення етики 

міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.   

1 Виховні години: 

     -  Про здібності та таланти людини 

- Умійте цінувати дружбу 

- Культура спілкування 

   -     Ввічливість і такт 

Протягом 

року  

Класні керівники 

2 Моральні цінності сучасного суспільства березень Василенко – 

Танасова  Я.О. 

3 Цикл диспутів  

- Я - особистість 

- Хочу, можна, не можна , потрібно 

- Коли тобі зрадив друг 

-  Який я? Ким стану? 

Протягом 

року  

Класні керівники 

4 Брати участь у благодійних акціях 
Протягом 

року 

Зав. відділення, 

класні керівники, 

студрада, профком 

                                  4.5.  ЕКОЛОГІЧНЕ      ВИХОВАННЯ 

Завдання : формування почуття природо відповідальності 

Мета: формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури; оволодіння 
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знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; виховання почуття 

відповідальності за природу як національне багатство; виховання готовності до активної 

екологічної та природоохоронної діяльності.   

1.   Висвітлення питань екології, раціонального використання 

природних ресурсів в процесі викладання загальноосвітніх 

і спеціальних дисциплін, курсових проектів. 

Протягом 

року 

Викладачі 

2.  Скласти графік роботи та систематично підтримувати 

чистоту та порядок на закріплених ділянках біля ЛДГІК 

Протягом 

року  

Завідувачі 

відділеннями 

3.  Організація санітарних днів  в гуртожитку  Згідно 

плану 

гуртожит

ку 

Заступник директора з 

ВР, вихователь 

гуртожитку. 

4.  Участь у міських акціях «За чисте довкілля». Березень 

- травень 

2018 

Завідувачі 

відділеннями, класні 

керівники 

5.  Година Землі (19 березня) березень  ЦК екологічних 

дисциплін 

6.  Виховні години:  

- «Екологічна культура – показник цивілізованості 

держави» 

- «Екологія природи, екологія душі» 

- «Рослини – символи України»  

   - «Вихід зі сміттєвих лабіринтів» 

- « Ми люди, поки є природа» 

- «Екологічні проблеми нашого міста» 

- «Живе обличчя моєї Землі» 

Протягом 

року 

Класні керівники 

7.  Проведення уроку-реквієму   "Чорнобильських дзвонів 

набат" до Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних 

аварій і катастроф 

квітень Колеснікова І.М. 

8.  Оформлення тематичної  виставки  «Час не гоїть рани» (до 

річниці  аварії на Чорнобильській АЕС) 

квітень Бібліотека 

9.  Туристичні подорожі та заочні мандрівки екологічними 

місцями рідного краю 

Протягом 

року 

Класні керівники 

10.  День еколога та Посвята в професію екологів Квітень – 

травень 

Зьома І.А. 

культорганізатор, 

11.  День довкілля (21 квітня) Квітень  ЦК екологічних 

дисциплін 

культорганізатор 

4.6. ЕСТЕТИЧНЕ     ВИХОВАННЯ 

Завдання : формування у суспільній свідомості переваг культу духовно багатої особистості, 

сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації. 

Мета: розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей  і творчої діяльності; 

формування у молоді  естетичних поглядів і  смаків,  які ґрунтуються на українських народних 

традиціях  та кращих надбаннях світової культури; вироблення умінь примножувати культурно - 

мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті 

1.  Анкетування в групах 1-го курсу з метою 

виявлення художньо – естетичних захоплень 

Вересень Культорганізатор, 

студрада 

2.  Проводити виховні години з метою 

підвищення культури поведінки і 

спілкування студентів: 

«Світло добра у моїй душі» 

- «Про етикет – всерйоз і з усмішкою» 

- «Материнські обереги» 

- «Театр – життя, актори в ньому - люди…» 

протягом року Класні керівники  
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- «Наш край у творах мистецтва» 

-«Музика торкається душі…» 

3.  Урочисті збори до Дня працівника освіти Жовтень Адміністрація, 

культорганізатор,студ

рада, профспілка 

4.  Святковий концерт до Дня студента Листопад Адміністрація, 

культорганізатор,студ

рада, профспілка 

5.  Новорічне свято. Грудень  Адміністрація, 

культорганізатор, 

студрада, профспілка 

6.  Молодіжне свято “ День Святого 

Валентина” 

Лютий  Культорганізатор, 

студрада 

7.  Святковий шоу-концерт до Міжнародного 

жіночого дня   

Березень  Адміністрація, 

культорганізатор, 

студрада, профспілка 

8.  Екскурсії в музеї міста, області, країни з 

метою ознайомлення з об‟єктами культурної 

спадщини. 

Протягом року  Класні керівники 

4. 7     ТРУДОВЕ    ВИХОВАННЯ 

Завдання: забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини 

Мета: формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах 

ринкової економіки; формування  почуття   господаря та господарської відповідальності; 

розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 

1.  Ознайомити першокурсників із Статутом 

ЛДГІК,  правилами поведінки, їх правами і 

обов‟язками, основами трудового 

законодавства. 

Вересень - жовтень  Класні керівники  

2.  Ознайомити студентів з основами наукової 

організації  навчальної праці, правилами роботи 

в бібліотеці, методикою  праці з підручником, 

Інтернет - сайтами 

Протягом року  Класні керівники 

3.  Організація роботи студентів з ремонту 

навчальних корпусів, кабінетів, гуртожитку під 

час навчальної практики 

Протягом року  Класні керівники 

4.  Свято Дня Автомобіліста Жовтень  Єрохін О.Г. 

культорганізатор 

5.  Посвята в професію студентів гірничих 

спеціальностей 

Жовтень Плотнікова С.М. 

Борисова Н.В. 

культорганізатор, 

6.  Посвята в професію автомобілістів Жовтень – листопад Полупан С.М. Цк 

автомобілістів 

7.  Посвята в професію електромеханіків Жовтень Мирний В.М. Цк 

елктромеханіків 

8.  День геолога і посвята в професію  Квітень Базюлькіна О.В. 

культорганізатор, 

9.  День еколога та посвята в професію екологів Квітень Зьома І.А. 

культорганізатор, 

10.  Конкурс     «Кращий по професії»   Квітень  Хоружий В.В. 

культорганізатор, 

11.  Посвята в професію економістів Березень  ЦК економічних 

дисциплін 

Букрєєва Г.В. 

Федоренко І.В. 
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культорганізатор, 

12.  Виховні бесіди по групам на профорієнтаційну 

тематику:  

 «Освіта і професія»  

- «Світ професій: праця та покликання»  

- «Твій вибір – життєвий успіх»  

- «Ти і ринок праці»  

- «Риси та якості фахівця»  

- «Скільки коштує безгосподарність?»  

- «Бути економним – вимога часу» 

- «Здоров‟я і вибір професії»  

- «Які якості необхідні сучасному спеціалісту» 

- «Етика ділових відносин 

протягом  

року 

 

голови ЦК 

фахових  

дисциплін, 

класні керівники 

13.  Організація спільно з центром зайнятості 

«Марафону професій» 

Березень Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

студрада 

14.  Проведення тематичних годин з професійного 

виховання: 

  

 - усні журнали «Професія яку я обрав» І сем. Класні керівники  

груп нового 

набору 

 -«круглі столи» за темою «Молодому 

спеціалісту про трудове законодавство»  

ІІ сем Класні керівники  

4  курсів 

 - семінари - тренінги для студентів 4  курсу з 

теми «Зайнятість та проблеми 

працевлаштування молодих фахівців» (із 

запрошенням спеціалістів  міського Центру 

Зайнятості) 

Жовтень 

 2017, 

Квітень 

2018  

Класні керівники 

4 курсів, 

Фахівець з 

профорієнтації 

15.  День коледжу та Зустріч випускників   Травень Адміністрація, 

профспілка, 

культорганізатор 

студрада 

16.  Заходи з підготовки та проведення урочистих 

зборів, присвячених випуску 2018 року (за 

окремим планом). 

Червень Адміністрація, 

профспілка, 

культорганізатор, 

студрада 

Головньова О.В., 

класні керівники 

випускних груп 

17.  Організація і проведення  профорієнтаційних 

заходів «Днів відчинених дверей»,  залучення 

студентів до профорієнтаційної роботи  

Протягом року Адміністрація, 

студрада, класні 

керівники 

4. 8   ФІЗИЧНЕ    ВИХОВАННЯ   ТА   УТВЕРДЖЕННЯ   ЗДОРОВОГО   СПОСОБУ   ЖИТТЯ  

Завдання: формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально 

- активної, фізично здорової особистості. 

Мета: виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; 

формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;  забезпечення повноцінного 

фізичного розвитку студентів;  фізичне, духовне та психічне загартування; формування потреби у 

безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань; 

створення умов для активного відпочинку студентів. 

1.  Організація диспансеризації студентів, 

медичного контролю за станом здоров`я, 

фізичного розвитку та фізичної підготовки 

Вересень – жовтень  Заввідділенями, 

медсестра 
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студентів 

2.  Залучення студентів до роботи у спортивних 

секціях, ознайомлення їх зі спортивними 

традиціями та досягненнями коледжу 

Вересень –жовтень ЦК фізвиховання 

3.  Складання  календарного  плану  спортивно-

масових  заходів на 2017-2018 н. р.  

вересень   

 

Керівник 

фізвиховання 

4.  Складання  графіка  проведення  спортивних  

змагань  серед навчальних груп на 2017-2018 

н.р.  

вересень   

 

Керівник 

фізвиховання 

5.  Організація  роботи  та  контроль  за  

функціонуванням спортивних секцій з 

волейболу, баскетболу, атлетичної гімнастики 

Протягом року 

За графіком роботи 

секцій 

 

Керівник 

фізвиховання 

6.  Контроль  за  відвідуванням  занять  

фізкультури  студентами в спортивній формі 

Протягом року Керівник 

фізвиховання 

7.  Забезпечення  участі  команди  коледжу  в  

міських  та обласних  змаганнях 

Протягом року Викладачі 

фізвиховання 

8.  Підтримання спортивного майданчика  в 

робочому стані 

постійно Керівник 

фізвиховання 

9.  Провести години спілкування 

- Вплив фізичних вправ на розвиток і 

укріплення здоров‟я людини 

- Гігієна – запорука здоров‟я  

- Режим  і здоров‟я  

- Профілактика травматизму під час 

новорічних свят 

- Шкідливий вплив нікотину та алкоголю на 

здоров‟я людини 

- З історії  деяких видів спорту, тощо 

Протягом року Класні керівники 

10.  Організація спільного з Червоним Хрестом 

навчання з надання першої допомоги 

вересень Заступник 

директора з ВР 

11.  Спортивні змагання з жиму штанги 08.10.17 Бербенець О.П. 

12.  Змагання з гирьового спорту 21.02.17 Бербенець О.П. 

13.  Виховний диспут – клуб «Здорова нація –

успішна країна» 

Протягом року Чернишов Д.В. 

14.  Тютюнопаління  та інші шкідливі звички Протягом року  Сухорський Г.Й 

 Заходи   щодо реалізації Національної стратегії  

з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація 

15.  Всеукраїнська інформаційно-профілактична 

акція «Відповідальність починається з мене», 

спрямовану на популяризацію здорового 

способу життя 

Протягом року Викладачі фізичного 

виховання 

16.  Інформаційно-просвітницькі заходи з метою 

популяризації серед молоді здорового способу 

життя, занять фізичною культурою та спортом, 

досягнень видатних українських спортсменів, 

утвердження патріотизму 

Протягом року Викладачі фізичного 

виховання 

17.  Спортивно-масовий захід «Веселі старти», між 

студентами відділень. 
вересень 

Викладачі фізичного 

виховання 

18.   Військово - спортивне свято  Жовтень  Сергієнко А.І. 

19.  Спортивно-масове свято «День спорту». Травень  Викладачі ЦК  ФВ  

20.  Спортивно масове свято «Веселий експрес» Червень Викладачі ЦК  ФВ 
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21.   Прийняти  участь в  Спартакіаді серед 

навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації м. 

Лисичанська   

Протягом  

року 
Керівник ФВ 

22.   Проводити спартакіаду з таких видів спорту:   

волейболу, баскетболу,  настільного тенісу, міні-

футболу,шахи. 

Протягом  

року 
Керівник ФВ 

23.  Брати участь у місцевих змаганнях за графіком 

відділу у справах сім‟ї, молоді та спорту. 

Протягом  

року 

Керівник ФВ 

 

4. 9   РОДИННО – СІМЕЙНЕ  ВИХОВАННЯ  

Завдання: виховання культури сімейного життя. 

Мета:   виховувати культуру поведінки, здатності  піклуватися про    малих і немічних, розвиток 

поваги до почуттів, дружби, підготовка до подружнього життя, прищеплення навичок виховання 

дітей у сім`ї. 

1.  Взяти на облік та надавати конкретну 

допомогу студентським сім‟ям та  студентам, 

які виховують дітей. 

Протягом року  

Завідувачі 

відділення, класні 

керівники 

2.  
Взяти на облік та надавати конкретну 

допомогу студентам з багатодітних родин. 
Протягом року  

 завідувачі 

відділень, класні 

керівники  

3.  Організувати в групах нового набору 

виявлення студентів сиріт і позбавлених 

батьківського піклування з метою постановки 

на внутрішній облік та надання пільг 

Вересень 
завідувачі відділень, 

класні керівники 

4.  З метою забезпечення  усіх гарантованих 

державою умов навчання і виховання 

систематично проводити індивідуальну роботу 

із студентами  сиротами та позбавленими 

батьківського піклування   

Протягом року 

Заст. директора з ВР 

Класні керівники 

 

5.  

 Залучати студентів сиріт і позбавлених 

батьківського піклування до спортивних 

секцій, гурткової роботи, художньої 

самодіяльності. 

Протягом року 

Студрада, 

культорганізатор, 

Керівник 

фізвиховання 

Класні керівники 

Профспілка 

6.   Організувати батьківські активи в навчальних 

групах 
жовтень Кл. керівники 

7.  Батьківські збори по групах (2 рази на рік) вересень, кінець                
І семестру, ІІ семестр 

зав. відділеннями,             
класні керівники 

8.  Святковий вечір до Дня матері Травень Резнік С.А. 

Чечель Т.В 

Культорганізатор. 

9.  Проведення виховних годин : 

- Про що розповідає сімейний альбом 

- Як зробити сімейні свята цікавими 

- Обереги моєї родини 

- Якщо зміцніє хоч одна родина, міцніше 

стане й наша Україна 

Протягом року Класні керівники 

 

Заступник   директора з виховної роботи   Н.Д. Воробйова    

Голова профкому       Л.В. Мерабян 

Голова   студради      В. Гуртовий   


