


З досвіду заступника 

директора з виховної 

роботи  ВСП «Технолого-

економічний фаховий 

коледж Білоцерківського 

НАУ»

Єрохіної Надії 

Миколаївни



«Успіх освітньо-виховної роботи

залежить від вірно спланованованого

і керованого навчального процесу»

Василь Сухомлинський



Планування – це система, що включає в себе

методологію, методику та організацію

освітнього процесу.

Етапи планування

І етап
Розробка 

загальних 

цілей

ІІ етап
Визначення 

конкретних 

цілей на даний 

період із 

наступною їх 

деталізацією

ІІІ етап
Визначення 

шляхів і 

способів 

досягнення 

цілей

ІV етап
Контроль за 

процесом 

досягнення 

поставлених цілей. 

Кінцеві висновки та 

пропозиції



У процесі планування кожний

навчальний заклад повинен відповісти

на такі запитання:

що повинно бути зроблено і з якою метою?

коли це буде зроблено та відповідальна особа?

де це буде зроблено, і що для цього необхідно?



1. Декларація прав людини;

2. Конвенція ООН про права дитини;

3. Конституція України;

4. Закон України «Про освіту»;

5. Закон України«Про вищу освіту» ;

6. «Про загальну середню освіту»;

7. «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

8. Національна доктрина розвитку освіти;

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013

р. № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до

2021 року»;

10.Концепція національного виховання студентської молоді (2009);

11.Державна програма «Молодь України» на 2016-2020 р.;

12.Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI

століття»);

13.Національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021 рр;



14.Концепція Національно-патріотичного виховання дітей і молоді

(наказ № 641 від 16.06.2015 р. зі змінами лист МОН від

16.08.2019 №19-523), «Про стратегію національно-патріотичного

виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»;

15.Концепція екологічної освіти України;

16.Концепція превентивного виховання;

17.Концепція Нової української школи;

18.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

23.11.2011 р. № 1392;

19.Національна програма «Основні орієнтири виховання»;

20.Укази Президента України:

«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;

«Про заходи забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»;

21.Накази Міністерства освіти і науки України:

«Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання

жорстокому поводженню з дітьми»;



22.Наказ №40 від 20.04.2018 про затвердження типової освітньої

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня;

23.Наказ №570 від 01.06.2018 «Про затвердження типової

освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти,

що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі

базової загальної середньої освіти»;

24.Типове положення про атестацію педагогічних працівників

(наказ МОН № 930 від 06.10.10 року;

25.Наказ МОН №535 від 30.04.2014;

26.Наказ МОН № 406 від 16.03.2020 «Про організаційні заходи для

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» та наказу №

458 від 26.03. 2020 року про внесення змін до № 406 (лист

МОН України від 27.03.2020 № 1/19-179 та № 1/19-178 «Щодо

завершення 2019-2020 навчального року»);

27.Положення про підвищення кваліфікації і стажування

педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних

закладів;



29.Лист МОН №50 від 22.08.2020 р. «Про затвердження

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину

у зв`язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

30.Лист МОН №1/9-493 від 31.08.2020 «Щодо створення безпечних

умов організації освітнього процесу у 2020-2021 н.р.»;

31. Лист МОН від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації

здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу»;

32.Лист від 11.03.2015 №1/9-120 «Про організацію вивчення

гуманітарних дисциплін»;

33.Листи щодо участі закладу у різноманітних заходах, акціях і тд.:

1) КОДА;

2) Управління освіти і науки Білої Церкви;

3) Управління молоді та спорту;

4) Центра соціального забезпечення;

5) Відділу культури та туризму;

6) Методичного об`єднання заступників з виховної роботи обласі;

7) календар знаменних дат.



Мета виховної роботи: формування

цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної

до критичного мислення; патріота з активною

позицією, який діє згідно з морально-етичними

принципами і здатний приймати відповідальні

рішення; інноватора, здатного змінювати

навколишній світ, розвивати економіку,

конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж

життя.



Завдання виховної роботи:

формування моральної активності особистості, чесності, правдивості,

працелюбності, справедливості, гідності, милосердя; вміння працювати

з іншими; здатності прощати і просити пробачення; протистояти

виявам несправедливості, жорстокості

формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої

причетності до збереження природних багатств, відповідальності за

них

виховання усвідомлення студентами соціальної значущості праці,

розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок

здорового способу життя

формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та

соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві,

бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я

формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості



Пріоритетні напрями виховної роботи

у вищому навчальному закладі

Громадянське Правове
Національно-

патріотичне

Морально-

етичне

Превентивне
Сімейно-

родинне
Розумове Екологічне

Художньо-

естетичне
Економічне Фізичне Гендерне



Перспективний план (концепція розвитку)

1 З метою забезпечення органічної єдності навчання та виховання,

індивідуального підходу до становлення й розвитку особистості,

відродження традиційних та впровадження новітніх форм роботи з

молоддю залучити всі підрозділи, органи студентського

самоврядування до процесу розробки і практичної реалізації в

коледжі концепції формування цінних орієнтацій студентської молоді.

2016-2021 р.р.

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

зав. відділеннями, 

куратори груп, 

студентський 

парламент

2 Впроваджувати основи освітнього менеджменту і створення

інноваційної моделі системи виховної роботи на основі проектної

технології. Здійснювати виховну роботу зі студентською молоддю на

основі:

- сформованості активної громадянської позиції та відповідальності за

долю України;

- усвідомлення національної ідеї, своєї належності до українського

народу, європейської цивілізації;

- почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої

правосвідомості, культури міжетнічних відносин,

- розуміння важливості української мови як основи духовної культури;

- необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх

прав, обов’язків, свобод, готовності до захисту інтересів Батьківщини;

- орієнтації в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки,

підготовка до життя у постійно змінюваному, конкурентному,

взаємозалежному світі;

- забезпечення громадянського, патріотичного, морального, трудового

виховання, формування здорового способу життя, соціальної

активності, відповідальності та толерантності.

2016-2021 р.р.

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

зав. відділеннями, 

куратори груп



3 Впроваджувати у виховну роботу коледжу формування життєвих

компетенції, активної життєвої позиції:

- переорієнтацію пріоритетів на особистість, на послідовну демократизацію і

гуманізацію навчально-виховного процесу;

- реалізація активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції;

- виховання на перспективу розвитку особистості та імунітету до

асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

- формування ефективної та дієвої системи профілактики правопорушень;

- виховання з урахуванням сучасних соціокультурних ситуацій, цінностей

виховання та навчання;

- інтеграція національних та загальнолюдських цінностей, формування

готовності до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей

та доброчинної діяльності.

2016-2021 р.р.

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

циклова комісія 

кураторів, 

студентський 

парламент

4 Реалізація національного виховання і соціалізації молоді та організації

виховної діяльності у коледжі через координацію роботи кураторів груп,

студентського активу, керівників творчих об’єднань студентів:

- реалізовувати Концепцію національно-патріотичного виховання

студентської молоді, сприяти всебічному гармонійному розвитку студентів,

підвищенню рівня їх патріотизму та фізичної підготовленості засобами

військово-патріотичних ігор спортивного спрямування.

- формувати здоровий спосіб життя як складової виховання, зберігати і

зміцнювати здоров’я молоді;

- здійснювати виховну роботу шляхом співпраці з сім’єю, освітніми

установами, органами управління освітою, дитячими і молодіжними

громадськими організаціями, органами місцевої громади, бізнесових

структур, релігійних конфесій у вихованні і соціалізації дітей та молоді;

- формувати пріоритети подружнього життя, зберігати та примножувати

сімейні традиції, забезпечувати єдність поколінь, формувати відповідальне

батьківство, формувати гендерну культуру.

2016-2021 р.р.

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

зав. відділеннями, 

куратори груп, 

комісія фізичного 

виховання,

студентський 

парламент



5 Продовжити системну роз’яснювально – пропагандистську роботу з

воєнно-патріотичного виховання студентства на героїчних,

бійцівських і трудових традиціях українського народу за часів

Революції Гідності, антитерористичної акції на сході України,

формування в молодіжному середовищі почуттів шанобливого

ставлення до пам’яті про героїв Небесної сотні, до ветеранів, широко

залучаючи останніх до безпосереднього неформального спілкування

з молоддю.

Організовувати та проводити благодійні акції на підтримку

учасників АТО.

2016-2021 р.р.

Заступник 

директора з виховної 

роботи, зав. 

відділеннями, 

куратори груп

6 Здійснювати психолого-педагогічного супровід обдарованої молоді,

забезпечувати умови для її розвитку, соціалізації та подальшого

професійного зростання студентів:

- цілеспрямовано організовувати систему науково-дослідної

роботи викладачів і студентів;

- забезпечити участь студентів коледжу в роботі Малої академії

наук України;

- організувати в коледжі науково-практичні конференції

гуманітарного, загальноосвітнього та профілюючого напрямку;

- забезпечувати проведення студентами-випускниками науково-

дослідницької діяльності при написанні курсових проектів;

- залучати студентський актив до поширення досвіду роботи

наукового товариства студентів

- систематично брати участь в Міжнародних конкурсах:

- Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика;

- Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та

студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка.

2016-2021 р.р.

Заступник 

директора з

вих. роботи, 

предметні комісії



7 Урізноманітнювати методи і засоби виховної роботи по формуванню

екологічної культури особистості:

- усвідомлення єдності людини та природи;

- ставлення до природи як історико-культурної, наукової та освітньої

цінності;

- моральної відповідальності за збереження природного довкілля;

- екосистемного підходу до розв’язання екологічних проблем, стратегій і

технологій їх вирішення в інтересах еколого-збалансованого розвитку

суспільства;

- критичного ставлення до екологічної інформації та способів її пошуку;

- правил дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки.

2016-2021 р.р.

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

зав. відділеннями, 

куратори груп, 

студентський 

парламент

8 Вдосконалювати підходи, їх засоби, методи і форми по формуванню

естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей,

створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури,

формування та розвиток здатності до активної перетворювальної

діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини.

2016-2021 р.р.

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

куратори груп, 

педагог-

організатор

9 Створення системи психолого-педагогічної та медико-соціальної

підтримки та реабілітації учасників навчально-виховного процесу в

коледжі, розроблення критеріїв оцінювання якості і результативності

виховної діяльності навчального закладу.

2016-2021 р.р.

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

практичний 

психолог

10 Забезпечувати підготовку матеріалів і випуск інформаційно-

методичних збірників: «На допомогу куратору» та газети «Медіа коледж».
щорічно Предметні комісії, 

студентський 

парламент



Річний план виховної роботи

Виховна проблема коледжу: системний підхід до виховання

студентів, підготовка їх до життя і праці.

Головна увага приділялася формуванню громадянина –

патріота України, створенню умов для самореалізації особистості

відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів,

виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою,

який не порушує прав і свобод людини, виховання в студентів

свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних

гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах

при директорові, педагогічної ради, батьківських зборах, засіданнях

об’єднання кураторів груп, засіданнях студентського парламенту.

Аналіз відвіданих занять та виховних заходів показав, що

виховна робота проводиться на належному рівні,

використовуються сучасні технології виховання студентів.



Річний план виховної роботи

Аналіз

виховної роботи за 2019 – 2020 н.р.

Головні проблеми:

• Збереження контингенту;

• Попередження пропусків занять без поважних причин;

• Робота зі студентами, які потребують посиленої уваги;

• Організація студентського самоврядування;

• Робота за місцем проживання (в гуртожитках);

• Робота з батьками;

• Робота з обдарованими студентами;

• Організація гурткової роботи.



Виховний простір, представлений різними підрозділами:

 Циклова комісія кураторів – Єрохіна Н.М.

 Комісія з профілактики та попередження правопорушень –

Лендрик Л.П.

 Університет правових знань – Пендер О.В.

 Університет «Здоров’я» - Краєвська Р.М.

 Студентський парламент – Голова парламенту – Нечипоренко

Максим К-42.

 Студентські ради відділень, гуртожитку

 Студентська соціальна служба – Касян Каріна В-32.

 Предметні гуртки – 50

 Клуби за інтересами – 3

 Музеї – 3: Історії коледжу – Костенко Н.М.

Українського Народного побуту Київщини –

Костенко Н.М.

Потолого - анатомічний музей – Ніколаєвич В.І.



Участь студентів коледжу у заходах

Міжнародні Всеукраїнські

Регіональні Обласні

Міські Внутреколеджанські



№ 

п/п
Назва заходу

Відповідальн

ий
термін

Приміт

ка

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА  РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ І БАТЬКАМИ

1.1.
Розробити і затвердити план виховної роботи

коледжу

Заст. 

директора з 

виховної 

роботи

До 31.08.

2020

1.2. Розробити і затвердити плани виховної роботи:

- методичного об’єднання кураторів груп; Єрохіна Н.М. -

- кураторів груп; Куратори груп - “ -

- вихователя гуртожитку;
Кривенька 

Н.М.
- “ -

- бібліотеки; Кофанова О.В. - “ -



2. Забезпечення умов для самореалізації особистості:

Основні завдання:

- формування навичок самоврядування,

соціальної активності і соціальної

відповідальності.

Зав. від.,

вихователі
Протягом 

року

2.1.

Організувати поселення студентів в

гуртожиток №2

Шлапак Л.С.

Краєвська 

Р.М., куратори 

груп, 

Кривенька 

Н.М.

Сторожук Л.П.

31.08.2020 

р.

2.2.
Провести вибори органів студентського

самоврядування

Єрохіна Н.М.

Зав. 

відділеннями

Парламент

Вересень 

Жовтень 

2020р. 

3. Робота з батьками

Основні завдання:

- спільна цілеспрямована робота по

вихованню шляхом залучення батьків в

навчально-виховний процес.

3.1.
Забезпечувати інформацією батьків з питань

успішності, дисципліни, відвідування занять.

Куратори
Постійно

3.2.

Провести загальні батьківські збори студентів,

що проживають у гуртожитках.

Організувати і провести батьківські збори

студентів:

- груп нового набору

- груп 2-го – 4-го курсів

Вихователі 

гуртожитків,

зав. 

відділеннями,

куратори груп

Завідуючі 

відділень, 

куратори груп

За 

графіком



4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ

Патріотичне виховання:

4.1.

Основні завдання:

- формування патріотичних почуттів;

- виховання високого ідеалу служіння народові;

готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я

процвітання української держави, захисту вітчизни,

формування морально-фізичної готовності до

військової служби в збройних силах України,

виховання мужності, відваги при захисті інтересів

держави та її народу.

Куратори 

груп

4.2.

Провести виховні години з тем:

- Я - патріот України

- Героям Небесної сотні присвячується

- “Тих днів не стерти з пам’яті людської“

- Моя держава всі мої сили, знання і вміння

присвячую тобі

- Державний прапор – святиня України

- “З тобою, краю мій солов’їний, іду дорогами

війни“

- Вшанування символів України

- Спинімо той лік, спинімо…

- Відлуння Афганських гір

Куратори 

груп

Згідно 

графіка



5. Національне (громадянське) виховання:

5.1.

Основні завдання:

- висвітлення проблем національного державного

будівництва в країні;

- формування національної самосвідомості і

людської гідності, любові до рідної землі, родини,

свого народу;

- формування шанобливого ставлення до

національної та державної символіки;

- сприяти всебічному розвитку культури

міжетнічного спілкування, подолання проявів

націонал-нігілізму та націонал-шовінізму.

5.2.

Провести виховні години з теми:

- Моральний нігілізм у сучасному суспільстві

- Великі проблеми маленького міста

- Ми всі діти Українські!

- Україно, колиско моя!

- Краса мирного життя.

- Я громадянин України.

- Квітни, рідна земле.

- Вшанування символів України.

- До Всесвітнього дня рідної мови.

Куратори 

груп

За 

графіком



Семестровий план (по місяцях)

№ 
п/п

Назва заходу Відповідальний
Термін 

виконання

1. 

Ознайомити з основними положеннями 

Статуту коледжу, «Правилами 

внутрішнього розпорядку коледжу» 

новоприбулих працівників та студентів 

коледжу та тимчасовим положенням щодо 

організації протиепідемічних заходів та 

організації освітнього процесу у ВСП « 

Технолого-економічний фаховий коледж 

БНАУ»

Керівники підрозділів.,

Куратори груп

Серпень

2. 
Посвята в студенти.  День Знань.

Нагалевська Н.В.

Москаленко Л.Б.., КД-

21.,

Степанчук С.Л.

Т-32

01.09.2020

3. Створення святкових фотовиставок

Чала І.Т.,

Заяць Є.Д.,

Загородня С.О.

01.09.2020

4.

Година спілкування для І – ІV курсів на 

тему: «Профілактика та дотримання 

протиепідемічних заходів в період 

карантину»

Куратори груп 01.09.2020



5.

Виховна година по підсумках минулого 

навчального року та завданнях на 2020-2021 н.р. 

Інструктаж з техніки безпеки

Куратори груп
02.09.202

0

6.
«Будуємо справжню демократичну країну», 

«Прагнемо миру». Для ІІ – ІV курсів.

Куратори груп

(тема за 

вибором)

09.09.202

0

7. Взяти участь у святкуванні Дня міста

Нагалевська 

Н.В.,
12.09.202

0

8.
Година спілкування на тему:

«Моє місто – моя гордість» для студентів 1- х курсів
Куратори груп

09.09.202

0

9. Година спілкування на моральну-етичну тематику
Куратори I-ІV

курсів

16.09.202

0

10. Година спілкування на тему:

«Толерантність і нетерпимість»
Куратори груп

23.09.202

0

11.

Скласти та затвердити:

- графік чергування адміністрації в корпусах і

гуртожитках;

- графік чергування груп і кураторів в

навчальних корпусах;

- графік закріплення територій за групами;

- графік закріплення аудиторій за групами;

Єрохіна Н.М.
До 

01.09.2020



12.

Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, 

багатодітних сімей, дітей-інвалідів та провести 

огляд умов їх життя (виконання указу Президента 

України від 17.10.97 р. №1153/97 «Про 

затвердження заходів щодо поліпшення 

становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 

піклування батьків»

Пендер О.В.,

Завідуючі 

відділеннями,

куратори груп

До 

10.09.2020

13.

Провести психодіагностику студентів перших 

курсів з метою вивчення їх психолого-

педагогічних особливостей та ступеня їх адаптації 

до навчання в коледжі

Єрохіна Н.М.,

Загордня С.О.
Вересень

14.
Засідання батьківського комітету відділень

коледжу

Зав. відділень.,

Єрохіна Н.М.

(в онлайн режимі)

25.09.2020

15.
Провести батьківські збори студентів 

I курсу

Зав. відділеннями.,

Куратори груп
20.09.2020

16.

Здійснювати випуск газети:

- “Юріївський літопис”

- “Медіа Коледж”

Гурський С.П.,

Нагалевська Н.В.

Згідно 

графіка

17.
Взяти участь у Міжнародному конкурсі «Енергія і 

середовище»
Покотило Д.І.

Вересень 

2020

18.

Психолого-педагогічний консиліум Куратори 

груп.,Єрохіна 

Н.М.,Краєвська Р.М.

За 

графіком



План роботи заступника директора з виховної 

роботи 

№ 

п/п
Зміст роботи Термін виконання

Відмітки про 

виконання

1.
Проаналізувати роботу гуртків 

з навчальних дисциплін
Протягом місяця

2.
Проаналізувати кількість занять,пропущених студентами без 

поважних причин
До 10.02.2021р.

3.
Надати методичну допомогу в проведенні Дня пам’яті героям 

Небесної сотні 
11.02.2021р.

4.
Надати методичну допомогу в організації та проведенні  свята 

закоханих
До 14.02.2021 р.

5.
Проконтролювати випуск коледжанської газети «Медіа 

Коледж»
15.02.2021р.

6.
Надати методичну допомогу та проконтролювати  підготовку  

читців  до участі в конкурсі  поезій  Лесі Українки
До 15.02.2021 р.

7.
Зробити аналіз роботи предметних гуртків відділення 

ветеринарної медицини
До 20.02.2021 р.

8.
Взяти під контроль проведення інтелектуального конкурсу 

серед студентів «Найрозумніший»
До 20.02.2021 р.



Понеділок

01

Засідання адмінради

08

Засідання адмінради

15

Засідання адмінради

22

Засідання адмінради

Вівторок

02

Засідання 

студентського 

парламенту

09

Засідання 

студентського 

парламенту

16

Засідання 

студентського 

парламенту

23

Засідання

студентського

парламенту

Середа

03

Засідання 

студентських рад 

відділень

Виховна година на 

правову тематику

10

Засідання 

студентських рад 

відділень

Виховна година на 

сімейно-родинну 

тематику

17

Засідання 

студентських рад 

відділень

Виховна година, 

присвячена пам`яті 

Героїв Небесної Сотні

24

Засідання 

студентських рад 

відділень

Виховна година на 

морально-етичну 

тематику

Четвер

04

Відвідування

гуртожитку

11

Відвідування 

гуртожитку

18

Відвідування 

гуртожитку

25

Відвідування 

гуртожитку

П’ятниця

05

Засідання відділу 

виховної роботи

12

Засідання відділу 

виховної роботи

19

Засідання відділу 

виховної роботи

26

Засідання відділу 

виховної роботи

Місяць ____Лютий_______________________

Потижневий план виховної роботи



З метою активізації виховної роботи у коледжі, впровадження

проектно-цільової системи виховання, комплексного підходу до

організації виховного процесу в студентських групах, неперервної

системи виховання, виявлення і підтримання творчої праці

кураторів навчальних груп організувати і спрямувати роботу

методичного об’єднання кураторів на розв’язування слідуючи

проблем:

• підвищення престижу кураторів навчальної групи та їх ролі у

виховному процесі;

• організація виховної роботи та дозвілля студентської молоді;

• поширення кращого досвіду з питань виховання молоді;

• удосконалення науково-методичного рівня організації

виховної роботи;

План методичного об’єднання кураторів



№

п/п
Зміст роботи

Термін 

виконання
Відповідальні

Відм

ітка 

про 

вико

н.

1 2 3 4 5

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1

 Представлення кураторів груп нового набору.

 Аналіз виховної роботи за 2018/2019 н.р.

 Координація плану виховної роботи коледжу на

2019-2020 рік.

 Координація плану методичного об’єднання

кураторів.

 Методичні рекомендації до складання плану

виховної роботи кураторів груп.

28.08

2020 р.

Єрохіна Н.М.

2

 Розглянути вимоги щодо методичного забезпечення

виховного процесу

 Організація чергування в корпусах.

 Адаптація студентів груп нового набору.

 Організація індивідуальної виховної роботи:

вивчення студентів, індивідуальна робота в

гуртожитку, з батьками, відвідування на дому.

 Ведення документації кураторів груп. Складання

характеристик студентів.

 Підготовка груп до святкування коледжу.

24.09.

2020 р.

Бондаренко

О.О.



2. МЕТОДИЧНА РОБОТА

1

Ознайомити студентів груп нового набору з

Статутом коледжу, правилами внутрішнього

розпорядку, Системою єдиних педагогічних

вимог до студентів коледжу.

Протягом 

вересня

Куратори 

груп

2

 Методика організації науково-

дослідницької роботи з обдарованими

студентами

 Запровадити в дію програму

патріотичного виховання: «Я – людина,

патріот, громадянин, гуманіст, сім’янин».

Створити тематичну папку з

патріотичного виховання

30.10.

2020 р.

Бондаренко 

О.О.

№

п/п

Група Куратор Виховна година Дата Захід Дата Примітка

1 Т-21 Бондар Н.П. «Мова моя, 

калинова!»
11.11.20 День української 

писемності і мови
09.11.20

2 Т-22 Чала І.Т. Заходи до Дня працівника 

освіти в режимі он-лайн
02.10.20

3 Т-31 Поліщук Н.В.. Присвячена Героям 

Небесної Сотні
17.02.21 Свято до Дня студента в 

режимі он-лайн
17.11.20

4 Т-32 Степанчук С.Л. Посвята в студенти 01.09.20

5 Т-41 Дука Н.О. Випускний 29.01.21

6 Т-42 Бєляков ЄВ. Випускний 29.01.21

Графік-сітка виховних заходів

на 2020-2021 н.р.



№ 

п\

п

Дата ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ
Ключова

компетентність
Відповідальні

1. 01.09 Свято День Знань.

Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культура

Педагог-

організатор

Куратори І 

курсів

2. 02.09

Організація і

контроль рейтингів між

класами

Ініціативність і 

підприємливість

Педагог –

організатор

Студентський 

парламент

3.
Кожен

вівторок

Засідання студентського 

парламену

Ініціативність та 

підприємливість

Педагог-

організатор

План роботи педагога - організатора



4. 21.09 Всесвітній День Миру

Соціальна та 

громадянська 

компетентності

Педагог -

організатор

Куратори груп

5.
Кінець

вересня
Свято «Дебют першокурсника»

Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культура

Педагог -

організатор.

6.
Протягом 

року

Поповнення сайту коледжу

новинами, сторінки

групи «Студентський парламент»

Інформаційно-

цифрова

компетентність

Педагог -

організатор

7.
Протягом 

року

Проведення фото інтернет-

челенджів відповідно до календаря 

пам`ятних дат.

Інформаційно-

цифрова 

компетентність

Педагог-

організатор



№ п/п

Функції по роботі з студентами, 

педпрацівниками, батьками, органами 

держадміністрацій та місцевого

самоврядування

Термін

проведення

Де і ким

проводиться

1.Діагностичні функції

1.1 Вивчення та аналіз документації студентів

коледжу,складання соціальних паспортів груп та

соціального паспорту навчального закладу.

Вересень соц. педагог

1.2. Формування банку даних соціально-незахищених

категорій студентів

Вересень соц. педагог

2. Прогностичні функції

2.1. Виявлення та індивідуальний супровід

дезадаптованих студентів

протягом

місяця

соц. педагог

3. Консультативні функції

3.1. Індивідуальне консультування студентів протягом 

місяця

соц. педагог

3.3. Консультування педагогічних працівників,

вихователів гуртожитку, кураторів груп

за запитом соц. педагог

План роботи соціального педагога



4. Соціально-перетворювальні

4.1. Індивідуальний соціально-педагогічний супровід

студентів соціально-незахищених категорій

протягом 

місяця

студенти 

даної 

категорії

4.2. Проведення заняття з елементами тренінгу

«Цінність твого життя»

21.09.20-

25.09.20

студенти І 

курсу

5.Організаційні функції

5.1. Складання місячного плану роботи 01.09.20 соц.

педагог

5.2. Складання бази даних студентів пільгових

категорій

протягом

місяця

соц.

педагог

5.3. Складання соціального паспорту коледжу та

соціальних паспортів груп

протягом

місяця

соц.

педагог

5.4. Оформлення необхідної документації протягом

місяця

соц.

педагог

5.5. Консультації у навчально-методичних центрах протягом

місяця

соц.

педагог

5.6. Участь у науково-методичних семінарах за окремим

планом

соц.

педагог

5.7. Організація роботи за запитом протягом 

місяця

соц.

педагог



Вступ

Пріоритетні напрями діяльності психологічної служби коледжу

на поточний навчальний рік:

психологічна просвіта й профілактика

психодіагностична робота

консультаційна робота

корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

організаційно-методична робота

зв’язки з громадськістю

ПОГОДЖЕНО
Завідувач відділу ППіСР КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти»

м. Біла Церква

_____________ Т.Л. Панченко

“____” ___________ 2020 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора з виховної роботи

ВСП ТЕФК БНАУ

_____________ Н.М. Єрохіна

“____” ___________ 2020 р.

З

АТВЕРДЖЕНО

Директор ВСП ТЕФК БНАУ

м. Біла Церква

______________ Л.П. Лендрик

“___” ____________ 2020 р.

РІЧНИЙ ПЛАН 

РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ВСП «ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БНАУ»

на 2020\2021 н.р.

Загородньої Світлани Олександрівни



№ 

п\п
Напрям роботи Зміст роботи Відповідальні Примітки

1. Організаційно-

методична робота

Планування роботи практичного психолога на

рік, на місяць. Узгодження та затвердження

планів.

До 07.09.

Оформлення документації на новий

навчальний рік
До 07.09.20

Ознайомлення з особовими справами

першокурсників. Складання списків

студентів, які потребують особливої уваги та

супроводу

Куратори груп, 

психолог, 

соціальний

педагог

Протягом 

місяця

2. Психодіагностична

робота

Діагностика та аналіз характерологічних

особливостей студентів та міжособистісних

відносин у системі «батьки-студент-викладач»

Практичний

психолог
За запитом

Діагностичне дослідження процесу адаптації

груп нового набору до у мов навчання у

коледжі

Куратори,

практичний 

психолог

Протягом 

місяця

Індивідуальна та групова психодіагностика

студентів, батьків, викладачів

Практичний

психолог
За запитом

3. Консультаційна 

робота

Надання консультативної допомоги

студентам, батькам, кураторам, викладачам-

предметникам в адаптаційний період за

допомогою інтернет-платформ (meet, viber)

Студенти, 

батьки, 

педагогічні 

працівники

За запитом 

Групові та індивідуальні консультації

студентів, батьків, кураторів, викладачів-

предметників в онлайн режимі.

Студенти, 

батьки, 

педагогічні 

працівники

За запитом 



План роботи комісії по профілактиці та 
попередженню правопорушення в закладі

№ Захід

Термін

виконання Відповідальні
І. Педагогічна освіта

1 Продовжити роботу Правового всеобучу. Щомісяця Соціальний педагог

2 Систематично включати в роботу 
Просвітницького центру для батьків питання 
охорони дитинства та попередження дитячої 

бездоглядності, булінгу (цькування) та 
насильства в сім’ї.

1 раз на квартал Заступник з виховної 
роботи

3 Систематично проводити консультації спільно з
загальношкільним батьківським комітетом та

органами опіки та піклування з метою 
підвищення відповідальності батьків за навчання 

і виховання своїх дітей.

ІХ Голова батьківського
комітету, соціальний

педагогХІ

ІІІ

V

ІІ. Консультації (зі студентами, батьками, вчителями)

1
Практичні поради психолога щодо виходу з 

проблемної ситуації. Систематично
Психолог

2
Участь у рейдах «Паління», «Діти вулиці», 

«Зовнішній вигляд».
Щомісяця Соціальний педагог

ІІІ. Засідання Ради з профілактики правопорушень

3. Про результати проведення запланованих рейдів Жовтень Соціальний педагог

4.
Виїзне засідання Ради з профілактики 

правопорушень з батьками та студентами, які 
систематично не відвідують коледж

Листопад Соціальний педагог, 
психолог



План роботи студентської соціальної служби

№

з/п
Назва заходів Термін 

виконання
Відповідальний за 

виконання
Примітка

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1.1. Розробка та 

затвердження плану 
роботи студентської 
соціальної служби

До 30.08.

2020 р.

Заступник з виховної 
роботи, студентський
парламент

1.2. Вивчення та 
узагальнення досвіду 
інших ЗВО по роботі 
соціально- психологічних 
служб

Постійно Практичний психолог

1.3. Психологічна підтримка 
(профілактика) у 
відносинах з пільговим 
контингентом студентів

Постійно Адміністрація коледжу



План роботи студенського парламенту

№ 
п/п

Назва заходу
Термі

н
Відповідальний Примітка

1 2 3 4 5

Вересень

1
Розподіл обов’язків серед членів
парламенту (поновлення складів
комітетів у разі необхідності).

06.09.
2020р.

Заступник директора з 
виховної роботи, 

голова парламенту

2

Затвердження плану засідання
студентського парламенту на перше
півріччя.
Затвердження дати виборів на
відділеннях.

13.09.
2020р.

Заступник директора з 
виховної роботи, 

педагог-організатор, 
голова парламенту 

коледжу

3

Визначення завдань щодо роботи
комітетів парламенту на навчальний рік,
затвердження планів роботи
студентських рад на відділеннях, у
гуртожитках на новий навчальний рік.

20.09.
2020р.

Заступник директора з 
виховної роботи, 

голова парламенту 
коледжу



План роботи вихователя гуртожитку

№
п/п Зміст роботи Термін

виконання
Відповідальний

1. Організаційна робота

1 Підготувати гуртожитки до нового навчального 
року.

Серпень Комендат

2 Рейд-огляд кімнат для поселення студентів. Серпень Комендант,
вихователь

3 Організація роботи студентської ради гуртожитку Протягом року Вихователь, голова 
студентської ради

ІІ. Громадянське та військово-патріотичне виховання

III. Морально-правове виховання

IV. Художньо-естетичне виховання

V. Екологічне виховання

VI. Формування здорового способу життя

VII. Превентивне виховання

VIII. Сімейно-родинне виховання



План роботи студенської ради гуртожитку

№ Зміст Термін Відповідальний 

1. Ознайомлення з правилами 

проживання в гуртожитку 

студентів, які поселилися в новому 

2020-2021н. р.

01-08.09 Вихователь, 

студрада

2. Звіт про роботу студради за 2019-

2020н.р.

03.09 Голова        

студради

3. Обговорення та затвердження  плану 

роботи ради на новий 2020-2021 н. р.

03.09 Студрада 

4. Формування нового складу ради 

гуртожитку, вибори старост блоків, 

кімнат.(організація та проведення 

виборів)

10.09 Студрада, 

вихователь

5. Порядок  укладання договорів між 

адміністрацією та мешканцями 

гуртожитку

01.09 Адміністрація 

6. Підведення підсумків акції “Затишок в 

твоїй оселі” (ремонт кімнат)

17.09 Центр з адмін.-

господар. питань



План роботи батьківського комітету

№ 
засідання

Зміст заходів Дата Відповідальний

І 1.Про підсумки роботи батьківського комітету коледжу 
протягом 2019-2020 н.р. Та вивчення нормативних 
документів, що стосуються роботи батьківського комітету.
2.Про вибори голови та секретаря б/к.
3.Про план роботи б/к на 2020-2021 н.р.

жовтень
Голова б/к

ІІ 1.Про підсумки І семестру.
2.Про поведінку та відвідування студентами коледжу.
3.Про дотримання карантинних заходи під час локдауну

грудень
Голова б/к

Директор
Медична сестра

ІІІ 1.Про участь батьків у формуванні моральних якостей 
студентівта співпрацю педагогів та батьків.
2.Про роботу університету з профілактики правопорушень 
учнів.
3.Про дотримання протиепідимілогічних заходи в коледжі
під час навчання

лютий
Голова б/к

IV 1.Про ознайомлення з листом МОН “Про порядок 
закінчення 2020-2021 н.р.”
2.Про оздоровлення студентів влітку 2021 року.

квітень
Директор
Голова б/к

VІ 1.Про підсумки роботи батьківського комітету протягом 
2020-2021 н.р. Та планування роботи на наступний 
навчальний рік.

червень Голова б/к



План роботи правового університету

План роботи університету здоров’я

План роботи відділень (виховний розділ)

План культурно-масової роботи бібліотеки

План роботи музеїв

План роботи ради музеїв

План роботи предметних гуртків, гуртків 
технічної творчості , клубів за інтересами, 

наукових студентських об’єднань

Плани заходів визначних подій в України



Планування тижнів або декад за 
навчальними дисциплінами:

Тиждень права

Тиждень природничих дисциплін

Тиждень історії

Тиждень психології

Тиждень боротьби за здоровий спосіб життя

Тиждень безпеки дорожнього руху

Місячник безпеки життєдіяльності



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Виховання — справа важка, і

поліпшення його умов — одна з

священних обов’язків кожної

людини, бо немає нічого

важливішого, як освіта самого себе

і своїх ближніх.

Сократ


